
ขณะนี้สังคมไทยได้เดินทางมาถึงเวลาของการเร่งสร้าง 
“พลังพลเมืองแห่งอนาคต หรือพลเมืองรุ่นใหม่”  
อย่างเร่งด่วนแล้ว  เพราะไม่ว่าการเมืองการปกครอง 
จะปรับเปลี่ยนเป็นเช่นไร การสร้างคุณภาพคนเพื่อเป็น
ฐานรากในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ย่อมถือได้ว่า
เป็นความแข็งแรงพื้นฐานที่สำาคัญของสังคมประชาธิปไตย
ที่เราจะต้องร่วมกันสร้างขึ้นเป็นทุนของแผ่นดิน
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สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ริเริ่มโครงก�ร 

Active Citizen ขึ้นม� เพื่อเป็นกลไกในก�รสื่อส�รเปลี่ยนจิตสำ�นึกประช�ชน 

ให้เป็นจิตสำ�นึกใหม่ สร้�งคนรุ่นใหม่ที่มีสำ�นึกต่อส่วนรวม

ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคนในยุคปัจจุบัน ว่าเป็น Generation ME ท่ีคิดแต่เร่ือง 

ตวัเอง สนใจแตต่วัเอง โลกหมนุรอบตัวเขาทัง้หมด และต้ังคำาถามว่า คนใน Generation 

ME นี่เองที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดหรือไม่ ทำาอย่างไรจะนำาความเป็นตัวตน

ของเขามาใชใ้นทางทีส่รา้งสรรค ์จึงเปน็ทีม่าของโครงการนี ้โดยที ่สสส. คดิว่า ทำาอย่างไร

จะเปลี่ยนคนใน Generation ME มาเป็นคนใน Generation A หรือ Generation Active 

หรือ Active Citizen จึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Gen A: Generation Active เพื่อปลุกกระแส

จติสำานกึ คา่นยิมใหม่ใหแ้กส่งัคม หวัใจสำาคญัคือตอ้งการเปดิโอกาส เปดิพืน้ทีใ่ห้เยาวชน

ไดเ้รยีนรูจ้ากการทำาโครงการของเขาเองใหม้คีวามย่ังยืน ทำาใหส่ิ้งทีเ่กดิข้ึนท้ังทกัษะ และ

สำานึกใหม่ ฝังอยู่ในเนื้อในตัวจนนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบได้ 

Generation Active นั้น ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ ต้องกระโดดลงไปทำางาน

ด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม 

(Creative) และคิดบวก เชื่อม่ันในพลังบวกของตัวเอง (Positive) และเพ่ือให้เกิด 

Generation Active วิธีการทำางานหน่ึงของ สสส. คือการชวนภาคเีครอืขา่ยมารว่มทำางาน 

จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจลมาพัฒนางานร่วมกัน เพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน

ใน 4 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ จังหวัดสงขลา ศรีสะเกษ นา่น และภูมภิาคตะวนัตก (จังหวดักาญจนบรีุ 

เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทำาโครงการที่มาจาก

โจทย์ในชุมชน ใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการสร้าง Generation Active เพื่อให้ทักษะ

และสำานึกใหม่ที่เป็นสำานึกต่อส่วนรวมเกิดข้ึนและอยู่ในเนื้อในตัวเยาวชน ซึ่งเป็น 

การก่อกระบวนการทำางานเชิงลึกกับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นท่ีที่มีบทบาทสร้าง 

การเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด Generation Active ในจังหวัด

จากการทำางานในระยะเวลา 1 ปี สสส. และมูลนิธิฯ จึงต้องการถ่ายทอดแนวคิด 

วิธีการสร้าง Generation Active เพื่อสื่อสารสร้างการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจกับทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเป็นกำาลังและร่วมสร้าง Generation Active ให้กับ

ประเทศไทยต่อไป

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล  
สำ�นักสร้�งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)
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ในช่วงเริ่มต้นโครงการพลังพลเมืองเยาวชนในแต่ละปี สิ่งที่สงขลาฟอรั่มต้องเตรียมการไว้

ให้เป็นโจทย์สำาคัญในการเตรียมงานคือ

1) การเตรยีมบุคลากรสงขลาฟอร่ัม ให้เปน็ทีป่รกึษา (โคช) แกนนำาเยาวชน ในการพฒันา

โครงการที่เยาวชนตั้งใจทำาให้ชัดเจนและทำาได้จริง โดยใช้เครื่องมือที่สมสมัยและกระบวนการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมและมีความสุข 

2) การเตรยีมพืน้ทีช่มุชนเพ่ือเรียนรู้ความเป็นพลเมอืง เพ่ือให้แกนนำาเยาวชนไดมี้โอกาส

สมัผสัความเป็นผูน้ำารว่ม การมสีว่นรว่มทีมี่ชวีติชวีาของคนในชมุชน การรว่มกนักำาหนดกฏกตกิา

เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประวัติศาสตร์และวิถีของชุมชนท่ีหล่อหลอมความภาคภูมิใจ 

การมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน  

เมื่อโครงการเริ่มขึ้น ในปีที่ 3 คือระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 ถึงตุลาคม 2558 มีกลุ่ม 

แกนนำาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 18 กลุ่ม จากสถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่ 6 อำาเภอ 

ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำาเภอเมือง อำาเภอหาดใหญ่ อำาเภอควนเนียง อำาเภอสะเดา อำาเภอ

เทพา อำาเภอสิงหนคร และ อีก 1 อำาเภอ (อำาเภอเมือง) ในจังหวัดปัตตานี เราได้ค้นพบและ 

มีบทเรียนที่น่าสนใจที่ตอบโจทย์การทำางานเพื่อนำามาพัฒนาโครงการและพัฒนาบุคลากร 

หลายเรื่องคือ

 พี่เลี้ยง (โคช) ครู และที่ปรึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชน เป็นกลุ่มที่มีพลัง

ในการร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมโดยผ่านการต้ังคำาถามให้กลุ่มแกนนำาคิด เร่ือง “คุณค่�ง�นท่ีทำ�อยู่” 

และการสง่ตอ่ความคดิให ้“คดิอย่�งเชือ่มโยงกบัสถ�นก�รณ์จรงิ” ในสงัคมอยูเ่สมอ สง่ผลให้

งานของพลเมืองเยาวชนมีความก้าวหน้า ชัดเจน มีข้อมูล และองค์ความรู้เกิดขึ้นได้มาก ทำาให้

งานกิจกรรมธรรมดาๆ กลายเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ทำาให้เยาวชนธรรมดาๆ ที่ทำากิจกรรมเพื่อ

กจิกรรมเตบิโตทางความคดิและมพีืน้ฐานจิตสำานกึพลเมอืงในดา้นสทิธชิมุชน และสทิธพิลเมอืง 

มองเห็นประเด็นร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ตนหรือกลุ่มของตนเข้าไปมีส่วนร่วม มีความ

กล้าหาญในการร่วมกำาหนดนโยบายทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน จังหวัด และประเทศ เช่น กลุ่ม 

Beach for Life กับการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์หาดทราย 3 อำาเภอ (อำาเภอเมือง อำาเภอจะนะ 

อำาเภอเทพา) กลุ่มป่าคือชีวิต เสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าพรุเสม็ด บ้านควนโส ริมทะเลสาบ

สงขลา ต่อ อบต.ควนโส กลุ่มเยาวชนโครงการสุขาสุขใจ และกลุ่มโครงการที่พึ่งผู้ศรัทธา  

พรรณิภา โสตถิพันธุ์   
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ที่เยาวชนแกนนำาร่วมกันนำาเสนอผลงานที่ทำาได้จริง ให้ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำาคัญของ

ความสะอาดของห้องสุขา ห้องละหมาดด้วยพลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เหล่านี้เป็นต้น 

 การเลอืกประเดน็ทีส่งัคมเผชญิหนา้ร่วมกนัอยูใ่นขณะนัน้ หรอืเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

ในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ มาเป็นพลังในการสร้างจิตสำานึกรักบ้านเกิด ที่เป็น

พื้นฐานสำาคัญของการสร้างจิตสำานึกพลเมือง เช่นเรื่องผังเมือง ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับและแก้ไข

ผงัเมอืงของแตล่ะจงัหวัด สงขลาฟอรัม่รว่มกับเครอืขา่ยไดน้ำาองคค์วามรูด้า้นมาตรฐานการทำา

ผงัเมอืง และกระบวนการคดิเพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจว่าการกำาหนดผงัเมือง เป็นการกำาหนด

ชะตาชีวิตของทุกชุมชนในแต่ละจังหวัด (ผังเมือง ผังชีวิต) เป็นความรู้ที่ประชาชนทุกคนควร

ศึกษาทำาความเข้าใจ โดยเปิดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้งให้เยาวชนในทุกอำาเภอ 

เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งละ 3 วัน โดยมีนักวิชาการด้านผังเมืองเป็นวิทยากรกระบวนการ   

 เรือ่งสทิธชุิมชนและสทิธมินษุยชน เปน็องค์ความรู้จำาเป็นต้องดึงเข้ามาใหพ้ลงัพลเมอืง

เยาวชนทุกกลุ่มทำาความเข้าใจ เพราะเป็นเร่ืองเป็นคุณค่าของงานท่ีเยาวชนทุกกลุ่มทำา โดยกลุ่ม 

Crescent Moon Lawyers ว่าที่นักกฎหมายอาสาฯ ได้ประสานงานนักวิชาการมหาวิทยาลัยที่

เปดิสอนดา้นกฎหมายและมีความเขา้ใจในเรือ่งสทิธชิมุชนมาอธบิายและสร้างความเขา้ใจผา่น

สื่อวิดีทัศน์และเปิดโอกาสให้เยาวชนซักถามอย่างเต็มที่ในงานเทศกาลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเวที

รว่มเรยีนรูข้องคร ูทีป่รกึษา ผูป้กครอง แกนนำาเยาวชน เพือ่นนกัเรยีนนกัศึกษา และสือ่มวลชน 

ถือเป็นการยกระดับความคิดของแกนนำาเยาวชนในการทำากิจกรรมเพื่อสังคม

 การเปิดพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนทีก่า้วพลาดจากศนูยฝ์กึเดก็และเยาวชน และสถานพนิจิและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน นำาเสนอโครงการร่วมกับครูและพนักงานคุมประพฤติ ทำาให้เยาวชน

ได้มองเหน็คณุค่าของตนเองในผลงานท่ีรว่มทำาและรว่มเรยีนรูก้บัเยาวชนอืน่ๆ อยา่งมศีกัด์ิศรี

ทัดเทียมกนั เชน่ กลุม่พลงัคนหวัรัน้ กบัโครงการสานสายใยเพือ่นชว่ยเพือ่น (เยาวชนชาย) และ

กลุ่ม SBC กับโครงการเย็บใย ร้อยใจด้วยกัน (เยาวชนหญิง) ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับของ 

พีเ่ลีย้งและเยาวชนกลุม่อ่ืนๆ ตลอดท้ังเยาวชนมพีฒันาการในทกัษะชวีติดา้นการคิดทีม่เีหตุผล 

การจัดการทางอารมณ์ (มีความใจเย็น มีสมาธิ รับฟังผู้อื่นมากขึ้น) การสื่อสารเพื่อสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดี และมีจิตใจเพ่ือส่วนรวมสูงในการร่วมทำางานอาสาสมัครในสังคม ควรค่าในการ

สนับสนุนในการเรียนรู้งานที่มีคุณค่าจากการปฏิบัติจริง และเป็นความรู้หรือทักษะด้านอาชีพ

อิสระที่ติดตัวไปทำาในชีวิตจริงได้

 การเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้จากนอกห้องเรียนสู่ในห้องเรียน และจากตำารา 

ในห้องเรียนไปอธิบายและตรวจสอบตามความเป็นจริงในสังคมได้ เช่น กรณีกลุ่มป่าเพื่อชีวิต  

ที่ครูและแกนนำาได้ช่วยกันบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น วิชาภาษาไทย การแต่ง 

คำาประพันธ์ ภาษาอังกฤษ บรรยายประโยชน์ของป่า สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้จาก
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ป่าพรุเสม็ด และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเรื่องระบบนิเวศ ฯลฯ กลุ่มพรานทะเล  

กับโครงการบิ๊กอุยช่วยเพื่อน ได้นำาความรู้เบื้องต้นจากช้ันเรียนเรื่องการเลี้ยงปลาดุก เอามา

ปฏิบัติจริงและยกระดับทดลองการเลี้ยงปลาดุกไม่ให้คาวในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

กลุ่มดาวดนิกบัโครงการสรา้งดนิสรา้งคน ทีเ่ชือ่มโยงวชิาเกษตรทีเ่รียนในชัน้เรียนมาปฏิบติัจรงิ 

จนเกิดความรู้ใหม่เรื่องการสร้างดินจากใบไม้ กลุ่มผึ้งหลวง กับโครงการสืบสานภูมิปัญญา 

การทำาพังกาดผึ้ง ผลิตน้ำาผึ้งคุณภาพในชุมชน เป็นต้น

 การขยายพื้นที่กลุ่มพลังพลเมืองเยาวชนไปสู่จังหวัดอื่น ตามเครือข่ายความร่วมมือ

และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเดียวกัน อาทิ เกิดกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชน โปรแกรมพัฒนา

ชมุชนในมหาวทิยาลยัราชภฏั จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุม่พลงัพลเมอืงเยาวชนโครงการสาน

พลังต้านยาเสพติดในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการ

เปิดพรมแดนความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้กว้างและลึกขึ้น ทั้งจากอาจารย์และ 

นักพัฒนาจากโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมหนุนเสริม

กระบวนการสรา้งพลเมอืงเยาวชนในกลุม่ แกนนำากลุม่เยาวชนในชุมชนต่างๆ ทีบั่ณฑิตอาสาฯ 

ทำางานอยู่ เช่น กลุ่ม Happy heart กับโครงการมอบความสุขแก่คนชรา ในชุมชนสะพานดำา  

ริมทางรถไฟหาดใหญ่ 

 การเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (โรงเรียนปอเนาะ) ให้เยาวชน

เชือ่มโยงความศรทัธาในศาสนามาปฏบัิติจริงในกิจกรรมของชมุชนและเพ่ือสว่นรวม อาท ิเร่ือง

ความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของความศรัทธา การยอมรับบทบาทและความสามารถของมุสลีมะฮ์ 

(มสุลมิทีเ่ปน็ผูห้ญงิ) การเรยีนรูแ้นวปฏิบัติในชวิีตและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทีน่บัถอือสิลาม

และพทุธ เป็นสิง่งดงามทีค่น้พบในโครงการนีจ้ากกลุม่จิตอาสานอ้ย โครงการทีพ่ึง่ของผูศ้รทัธา 

กลุ่มรวมพลังเปลี่ยนสุขา กับโครงการสุขา สุขใจ กลุ่ม Gabage Manager โครงการขยะมีชีวิต 

ประสบการณ์การทำางานของทีมสงขลาฟอรั่ม กับโครงการพลังพลเมืองเยาวชนในปีที่ 3 

นับได้ว่ามีบทเรียน และพลังการเรียนรู้ที่สามารถนำามาพัฒนาคนทำางานและแกนนำาเยาวชน 

ได้ชัดเจนและมีความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาทักษะชีวิตในการทำางานร่วมกัน  

(การพัฒนาความคิด การรู้เขารู้เรา การจัดการทางอารมณ์ การสื่อสารเพื่อเข้าใจกันและการใช้

พลังของถ้อยคำาให้เหมาะสม และทักษะการทำางานเพื่อส่วนรวม) สงขลาฟอร่ัมยืนยันได้ว่า 

เป็นเรื่องที่ทันสมัยในการนำามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเยาวชน 

ได้เป็นอย่างดี และหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความมีชีวิตชีวาไว้ให้ท่านได้อ่านโดยละเอียดแล้ว
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ขณะนี้หลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen  

ในมุมมองของมูลนิธิสยามกัมมาจลนั้น Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจ 

เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม อยากที่จะเห็นสังคมไทย

ดีขึ้น ความสำาคัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวม รู้สึก

เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำาให้สังคมดีขึ้น และเข้ามาช่วยกันคนละไม้

คนละมือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลนิธิสย�มกัมม�จลอย�กเห็นคนรุ่นใหม่

มีสำ�นึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งตรงกับคำ�ว่� Active Citizen 

นั่นเอง

ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน 

“เปดิพืน้ที”่ ในทีน่ีห้มายถงึการเปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดม้โีอกาสเขา้มาทำางาน

รว่มกบัคนรุน่ปจัจบุนั มสีว่นรบัรูแ้ละเรยีนรูเ้รือ่งราวตา่งๆ ในสงัคมไทย หรอื

ในชุมชนของเขา จังหวัดของเขา ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจเรื่องราวความ

เป็นมาเป็นไปของชุมชน ก็จะไม่เข้าใจชุมชนของตนเอง สำานึกความเป็น

พลเมืองก็ไม่เกิด

ประเด็นสำาคัญคือ เราต้องสนับสนุนให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้เร่ืองราว

ชุมชนของเขา จังหวัดของเขา และบ้านเมืองของเขา การเปิดโอกาสและ 

การสนับสนุนเช่นนี้ จะทำาให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ค่อยๆ เห็นภาพ จนเกิด 

คว�มเข้�ใจสังคมโดยรวม แล้วเกิดก�รเชื่อมโยงตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของบ้าน ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะค่อยๆ ปลุกสำ�นึก

และคว�มรู้สึกอย�กเข้�ม�มีส่วนร่วม อย�กมีส่วนช่วย อย�กเข้�ม� 

รบัผดิชอบสงัคมชมุชนท่ีเข�อ�ศยัอยู่ เราอยากเหน็เดก็ไทยมโีอก�ส และ

มีคนทำ�หน้�ที่ให้โอก�สเหล่านี้ในทุกจังหวัด 

โครงก�ร Active Citizen ของมลูนิธิสย�มกมัม�จล ปัจจุบันทำ�ง�น

ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เป็น

โครงการท่ีเราเข้าไปสนับสนุนองค์กรในจังหวัดท่ีสนใจทำางานแบบเดียวกับเรา 

มีความคิดใกล้เคียงกับเรา นั่นคือการลงไปช่วยเยาวชน เปิดโอก�สให้

เย�วชนได้เรียนรู้โจทย์ชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒน�เป็น Community 

Project หรือโครงก�รท่ีเป็นโจทย์ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาเขาจะรู้เอง

ว่าเขามีความชอบอะไร มคีวามถนดัอะไร หรอืมคีวามรูอ้ะไรทีจ่ะเขา้มาชว่ย

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 
ผู้จัดการ 
มูลนิธิสยามกัมมาจล  
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำากัด (มหาชน)

เส้นทางสร้าง 
Young Active Citizen
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แก้ปัญหาเหล่านั้น ด้วยการเข้าไปพัฒนาโครงการและทำางานร่วมกับ

ชุมชน ซ่ึงก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีจะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้�กับพื้นที่  

ผูกคนรุ่นใหม่เข้�กับชุมชน คว�มสัมพันธ์ระหว่�งชุมชน และสำ�นึก

รักชุมชนก็จะเกิดขึ้นต�มไปด้วย โครงก�รเหล่�นี้ในปีหนึ่งๆ จะ

ส�ม�รถสร้�งหรือพัฒน� Active Citizen ขึ้นม�ได้หล�ยร้อยคน

การสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากในพ้ืนท่ีน้ัน 

มูลนิธิสยามกัมมาจลมีแนวคิดว่า ถ้านักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้

เรือ่งของชมุชนในพืน้ทีต่วัเอง สำานกึความเปน็พลเมอืงจะเกดิขึน้ได้งา่ย 

“เหมือนเราอยู่บ้าน เราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน อยากจะ

เขา้มาดูแลน้ำาไมใ่ห้ไหลท้ิง ปิดไฟทีไ่มจ่ำาเป็น พฤติกรรมแบบนีบ้อกอะไร 

มันบอกว่าเรามีสำานึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน ทีนี้ในชุมชนเอง 

น้องๆ จะต้องพัฒนาสำานึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ใหญ่ขึ้น  

ซึง่กค็อืชมุชน หรอืจงัหวัดของเขา นัน่คอืความสำาคญัของการทีเ่ราเขา้ไป

สนับสนุนเชิงพื้นที่”

 หล�ยคนบอกว่�อย�กเห็นเด็กไทยสำ�นึกรักบ้�นเกิด เข�จะ

สำ�นกึรกับ�้นเกดิไดก้ต็อ่เมือ่เข�รูส้กึว�่เข�เปน็ “ส่วนหน่ึง” ของบ้�น

เกิด แล้วก็เข้�ใจคว�มเป็นม�เป็นไปของบ�้นเกดิ โครงการนีเ้ราเขา้ไป

สนับสนุนองค์กรในจังหวัดที่สนใจทำางานพัฒนาเยาวชนให้มีสำานึก

พลเมือง ด้วยการเปิดโอกาสและสนับสนุนเยาวชนทำาโครงการชุมชน 

การทำางานในลักษณะนี้จะช่วย
ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่  
ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
และสำานึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้น
ตามไปด้วย โครงการเหล่านี ้
ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้าง
หรือพัฒนา Active Citizen 
ขึ้นมาได้หลายร้อยคน
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มูลนิธิฯ มีแนวคิดว่าการสนับสนุนองค์กรใดๆ ก็ตาม

ที่จะมาช่วยขับเคล่ือนงาน Active citizen ต้องเป็น

องค์กรที่อยู่ในพื้นที ่ และที่สำาคัญคือตัวองค์กรและ

เจ้�หน้�ที่ต้องเป็น Active Citizen ที่ห่วงใยคว�ม

เป็นม�เป็นไปของจังหวัด เข�จึงลกุข้ึนม�พย�ย�ม

ที่จะสร้�งหรือพัฒน�คนให้มีจิตสำ�นึกคว�มเป็น

พลเมือง

แม้ว่าองค์กรเหล่าน้ีจะรู้จักบ้านของตัวเอง รู้จัก

จังหวัดของตวัเองเป็นอยา่งด ีแตส่ิง่ทีเ่ขาขาดคอื ความแขง็แรง ทัง้ดา้นก�รเงนิทีจ่ะทำ�ง�นอย่�งต่อเนือ่ง 

และขาดกลไกก�รทำ�ง�น เรามองว่าองค์กรทีจ่ะทำางานด้านนีไ้ด ้คนในพืน้ทีห่รอืคนในองคก์รนั้นจะต้อง

อยู่กับองค์กรยาวนานพอที่จะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กรของเขา  

โดยมูลนิธิฯ จะเข้�ไปหนุนเสริมทักษะคว�มส�ม�รถในก�รเป็นโคช เป็นคนท่ีช้ีแนะ และให้กำ�ลังใจ

เย�วชนในก�รทำ�ง�น และเผชิญกับปัญห�

เราเชือ่วา่ หากตอ้งการเหน็พลเมอืงเยาวชนรุ่นใหมม่ทัีกษะอะไร เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

การจัดการโครงการและการเงินด้วยความซ่ือสัตย์ มีความเข้าใจชุมชน มีปฏิสัมพนัธ์กับผู้คน พี่เลี้ยงก็ต้องมี

ทักษะและคุณสมบัตินั้นด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดจน

ปลูกฝังนิสัยท่ีดีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วย บทบ�ทที่สำ�คัญของพี่เลี้ยงคือ ก�รสร้�งก�ร

เรยีนรูแ้ละเขา้ใจชมุชน กระตุน้ใหเ้ยาวชนมองเหน็ความเชือ่มโยงว่าตนเองเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนอยา่งไร 

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมือง
เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะอะไร  พี่เลี้ยง 
ก็ต้องมีทักษะและคุณสมบัตินั้นด้วย
เช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ตลอดจน
ปลูกฝังนิสัยที่ดีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับ
คนรุ่นใหม่ได้ด้วย
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และจะใชศั้กยภาพทีต่นเองมเีพ่ือรว่มแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ย่างไร เป็นขัน้ตอนสำาคญัทีจ่ะ

ทำาให้เยาวชนเกิดสำานึกของความเป็นพลเมือง

และท่ีสำาคัญคือก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีคนทำ�ง�นต้องเก�ะติดและติดต�มผลอยู่ 

ตลอดเวล� เราพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เขามีสำานึกความเป็นพลเมืองแล้ว เมื่อเขาอยากจะ 

ทำาอะไรต่อ เราต้องรับรู้ ต้องติดตาม งาน “ฐ�นข้อมูล” ซึ่งเป็นงานหลังบ้านก็ต้องพัฒนาไป

ดว้ยเชน่กนั สว่นเรือ่ง “ก�รสือ่ส�ร” กเ็ปน็เรือ่งสำาคญัทีอ่งคก์รในพืน้ทีต่อ้งเปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชน

ได้นำาเสนอผลงานให้คนในพ้ืนที่รับรู้ ซึ่งมูลนิธิฯ และองค์กรในพื้นที่ต้องหารือกันเพื่อให้การ

สร้าง Active citizen บรรลุเป้าหมาย แต่เน่ืองจากองค์กรแต่ละพ้ืนท่ีจะมีความเก่งและความถนัด

แตกต่างกัน องค์กรใดขาดทักษะด้านใดก็ปรึกษาหารือกัน เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้เข้าไปหนุนเสริม

ให้องค์กรนั้นๆ เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนงาน Active citizen มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิฯ ทำางานร่วมกับ

สงขลาฟอรั่ม เป็นเวลา 3 ปี พบว่าโครงการนี้ได้พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสำานึกรักบ้านเกิด 

มสีำานกึความเปน็พลเมอืงขึน้มาหลายรอ้ยคน ขณะท่ีสงขลาฟอร่ัมเองก็มีความเข้มแข็ง เจ้าหน้าท่ี

ของสงขลาฟอร่ัมมีทักษะการทำางานเพ่ิมข้ึน เม่ือเห็นความสำาเร็จเช่นน้ีมลูนิธิฯ จึงหารือกับ สสส. 

นา่จะขยายผลไปในจงัหวดัอืน่ๆ ดว้ย แต่มขีอ้แมค้อืองคก์รในพืน้ทีต่อ้งสนใจกระบวนการพฒันา

เยาวชน อยากพัฒนาทั้งตัวองค์กรและคนทำางานไปพร้อมกัน ซึ่งการขยายผลไปที่จังหวัดน่าน 

จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัสมทุรสงคราม (เพชรบุรี ราชบรีุ กาญจนบุรี) นัน้ มลูนธิิฯ พิจารณา

แล้วว่าพ้ืนท่ีเหล่าน้ันมีองค์กรท่ีทำางานเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดอย่างเข้มข้น โดยทาง

มูลนิธิฯ จะทำาหน้าที่ “เติมเต็ม” ให้องค์กรเหล่านั้นแข็งแรงมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง Young 

Active Citizen ที่มีสำานึกความเป็นพลเมือง
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พลเมืองเยาวชนรักษ์และปกป้องทรัพยากร
• พลเมืองเยาวชนสงขลา ปกป้องชายหาด 17

โครงการหาดเพื่อชีวิต

• เยาวชนรักษ์หาดสมิหลา 39
โครงการเฝ้าระวังและติดตามหาดสมิหลากรณีศึกษาเรืออรพิน

• เส้นทางสร้างนักกฎหมายเพื่อสังคม 51
โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมาย เพื่อคุ้มครองหาดทรายอย่างยั่งยืน

• ขยะสร้างพลเมือง 67
โครงการขยะมีชีวิต

• ขยะเป็นทอง 79
โครงการขยะเป็นทอง

• สร้างดิน สร้างฅน 93
โครงการสร้างดิน สร้างฅน

• เพิ่มพันธุ์ปลา เพิ่มการเรียนรู้ 103
โครงการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาด้วยวิธีธรรมชาติ

• เรียนรู้รอบด้าน ผ่านการลงมือทำา 117
โครงการบิ๊กอุยช่วยเพื่อน

สืบสานคุณค่ามาตุภูมิ 
• สืบต่อทุนชุมชนโดยคนรุ่นใหม่ 133

โครงการรักษ์ป่าพรุเสม็ด

โครงการเยาวชนสืบสานพรานโนรา

โครงการสืบสานภูมิปัญญา “การทำาพังกาดผึ้ง”

• เรียนรู้ “คุณค่า” ขนมพื้นบ้าน 157
โครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านชุมชนบ้านคลองขุด

• นายหนังพลเมือง 169
โครงการตะลุงพันธุ์ใหม่สานใจเยาวชน

พลังเยาวชน “นักพัฒนาชุมชน”
• ปฏิบัติการ...ชุมชนเปื้อนยิ้ม  183

โครงการ Smile by CD’2 สร้างความสุขสู่ชุมชน

• ปลูกป่าปลูกใจ...สานสายใยชุมชน 197
โครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม

สารบัญสารบัญ



• แต้มสี เติมใจให้ชุมชน 209
โครงการต่อเติมสีแต้มใจน้อง

• คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง 223
โครงการ ค.ส.ช. คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง

• ปฏิบัติการคืนความสุขแด่คนชรา 235
โครงการมอบความสุขแด่คนชรา

• พลังเยาวชน...คนคลองแดน 249
โครงการ เที่ยวทั่วท่อง ฅนคลองแดน

โครงการล่องนาวา ภูมิปัญญาคลองแดน

โครงการ Media save Klongdan

น้อมนำาหลักศาสนาพัฒนาชุมชน
• บุหรี่ คือ ฮะรอม 265

โครงการเยาวชนสานพลังต่อต้านบุหรี่

• ก้าวที่กล้า ของผู้ศรัทธา 281
โครงการที่พึ่งของผู้ศรัทธา

• สุขา...สุขใจ 295
โครงการสุขาสุขใจ

คุณค่าในตน พลเมืองเยาวชน
• “สาน” สร้างพลเมือง 311

โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน

• “ร้อยเข็ม” ร้อยเส้นทางชีวิตใหม่ 325
โครงการเย็บใยร้อยใจด้วยกัน

• อัดกรอบพระพลาสติก สร้างทักษะอาชีพเยาวชน 339
โครงการอัดกรอบพระพลาสติกเปลี่ยนชีวิตเยาวชน

ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
• ครูเพื่อศิษย์ 351

โครงการครูเพื่อศิษย์

วงจรคู่ขนานของการเรียนรู้ 367
ถอดความรู้ระบบการโคชเพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน

สารบัญสารบัญ
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พลเมืองเยาวชน
รักษ์และปกป้อง
ทรัพยากร
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พลเมืองเยาวชนสงขลา 
ปกป้องชายหาด

โครงการหาดเพื่อชีวิต 
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การทำางานเรื่องหาดทรายของกลุ่มได้ยกระดับขึ้น...จนในที่สุด 
ถึงขั้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ เช่น ธรรมนูญชายหาด
ที่ได้ทำา MOU กับเทศบาลในปีที่ผ่านมา จนในปีนี้ที่มีการทำาโครงสร้าง
แนวเขื่อนกั้นการกัดเซาะบริเวณหาดชลาทัศน์ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร 
กลุ่ม Beach for Life และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองพื้นที่ดังกล่าว 
ไม่ให้ธรรมชาติถูกทำาลายโดยโครงสร้างขนาดใหญ่

ผลจากการขบัเคล่ือนงานโครงการหาดเพือ่ชีวติในปทีี ่2 ทีไ่ด้จดัทำา “ธรรมนญูเย�วชน 

อนุรกัษ์ห�ดสมหิล�อย�่งยัง่ยนื” ซึง่เปน็เสมอืนขอ้ตกลงรว่มในการดูแลรักษาหาดสมหิลา

ร่วมกันขององค์กร หน่วยงาน และประชาชนในจังหวัดสงขลา เย�วชนกลุ่ม Beach for Life 

จึงเคลื่อนงานต่อในปีที่ 3 โดยหยิบสาระสำาคัญในธรรมนูญมาขับเคลื่อนต่อ ทีมงานเลือก

ขับเคลื่อนสาระสำาคัญในหมวดที่ 3 เรื่องก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับห�ดสมิหล� และ

หมวดที่ 4 เรื่องก�รให้ชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ช�ยห�ดสมิหล� เพร�ะ

มองว่�ง�นที่เกิดขึ้นจ�กทั้ง 2 หมวดนี้เป็น “พื้นฐ�นสำ�คัญ” ที่จะทำ�ให้ก�รอนุรักษ ์
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ช�ยห�ดสมิหล�ดำ�เนินต่อไปอย่�งถูกทิศถูกท�ง และที่ผ่านมายังไม่มีชุดความรู้หรือ 

งานวิจัยเป็นข้อมูลสนับสนุนที่พอเพียงต่อการตัดสินใจดำาเนินโครงการพัฒนาเกี่ยวกับ

ชายหาด หรือข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาหาดสมิหลา 

กำาหนดหมุดหมาย ผนึกกำาลังสานต่องาน

“ตอนที่จะขึ้นงานโครงการหาดเพื่อชีวิตปีที่ 3 กรมเจ้าท่ามอบหมายให้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำาการศึกษาเรื่องโครงสร้างที่เหมาะสมต่อ
หาดสมิหลา เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา พวกเราเลยคิดว่า
ถ้าเราทำาข้อมูลแล้วน่าจะนำามาใช้ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของชายหาด
และตรวจสอบการออกแบบหน้าตัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับธรรมนูญ เพราะในหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ระบุไว้ถึง “หน้าที่
ของพลเมืองในการจัดทำาฐานข้อมูลงานวิจัย” จึงคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้ว
ที่จะมีงานวิจัยของภาคพลเมืองหรือเยาวชนเกิดขึ้น”

น้ำ�นิ่ง-อภิศักดิ์ ทัศน ีสมาชิกกลุ่ม Beach for Life ที่ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

เล่าถึงเป้าหมายของการทำางานปีนี้ว่า ตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนรูปตัวทีที่หาดบริเวณชุมชน 

เก้าเส้งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลาและการพังทลายของถนน  

สร้างโดยเทศบาลนครสงขลา ก็ไม่มีการศึกษาชายหาดทั้งระบบมาก่อน มีเพียงกรม

ทรพัยากรธรณีทีเ่คยศึกษาวิจัยไว้ แต่ไม่มกีารประเมินผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อม ตอนที่จะ

ขึน้ง�นโครงก�รห�ดเพือ่ชวีติปีที ่3 กรมเจ�้ท�่มอบหม�ยใหจุ้ฬ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลัย

ทำ�ก�รศึกษ�เรื่องโครงสร้�งท่ีเหม�ะสมต่อห�ดสมิหล� เพื่อแก้ปัญห�ก�รกัดเซ�ะ

ช�ยฝัง่ห�ดสมหิล� พวกเร�เลยคดิว�่ ถ�้เร�ทำ�ขอ้มลูแลว้น�่จะนำ�ม�ใชติ้ดต�มผลก�ร

เปล่ียนแปลงของช�ยห�ดและตรวจสอบก�รออกแบบหน้�ตัดก�รตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งน่�จะเป็นประโยชน์และ

สอดคล้องกับธรรมนูญ เพร�ะในหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ระบุไว้ถึง “หน้�ที่ของพลเมือง

ในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลง�นวิจัย” จึงคิดว่� น่�จะถึงเวล�แล้วที่จะมีง�นวิจัยของภ�ค

พลเมืองหรือเย�วชนเกิดขึ้น

สำาหรับทีมงาน Beach for Life ก็ยังคงเป็นชุดเดิมที่ทำางานต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 คือ  

น้ำานิ่ง เอฟ-ชนินทร์ วงค์บุดด� ขลุ่ย-อณ�กร สีดำ� เนสท์-ภัฏฏินี คงประดิษฐ์ เกรซ-

เพรซเชิซ เอเบเล อีเลชุคกุล ต้�ร์-ณัฐพงษ์ จันทลักขณ� โดยมี ฟ้�-อลิสร� บินดุส๊ะ  

เข้ามาร่วมทีมในปีที่ 2 ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ หมุนเวียนเข้าออก เพราะต้องเตรียมตัวสอบ 

จึงขอพักการทำากิจกรรมไว้ชั่วคราว บางคนเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่อยู่ไกลออกไป  

จึงมีการรับสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาเสริมทีม โดยรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ

เพิ่มเติม 
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ทมีงานบอกวา่กลุม่ Beach for Life เป็นการรวมตัวกนัของนกัเรียนโรงเรียนมหาวชริาวุธ 

ไม่ใช่เครือข่ายเพื่อนนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบัน เพราะจะนัดประชุมกันยาก และ

เราก็อยากให้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมาขับเคลื่อนเร่ืองหาดเองมากกว่า เพราะเราอยากเห็นกลุ่ม

เยาวชนท่ีทำางานมีมากกว่ากลุ่ม Beach for Life และมีหลายประเด็น เวลาขับเคลื่อน 

ร่วมกันจะได้เกิด “พลัง” ส่วนกลุ่ม Beach for Life เองก็ไม่อยากให้มีสมาชิกเกิน 20 คน 

ด้วยเหตุนี้กลุ่มจึงกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้�ร่วมกลุ่มไว้ 2 ข้อคือ เป็นนักเรียน

โรงเรียนมห�วชิร�วุธระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-5 ส่วนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ตั้งใจ 

ไม่รับ เพร�ะต้องเข้�เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อ�จทำ�ให้ไม่มีเวล�ม�ทำ�กิจกรรมกลุ่ม 

แต่ก็มีเข้�ม�แล้วเข�ก็ทำ�ง�นได้ดี คุณสมบัติข้อสองคือ รักห�ดสมิหล� ซึ่งเร�ไม่ได้

จำ�กัดคว�มว่�รักอย่�งไร เร�คิดว่� ถ้�เข�มีคว�มรักคว�มผูกพันกับห�ดสมิหล�ก็ 

น่�จะทำ�ง�นได้ 

เตรียมคน เตรียมแผนการทำางาน

เมื่อรวบรวมทีมจนได้สมาชิกทั้งหมด 19 คน ทีมงานจึงออกแบบการทำางาน โดยแบ่ง

เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการเตรียมคน ส่วนที่สองเป็นเรื่องข้อมูล

ขลุ่ยเล่าต่อว่า ก�รเตรียมคน เริ่มตั้งแต่รับสมัครสมาชิกเพื่อร่วมทำากิจกรรมกับกลุ่ม 

Beach for Life โดยมี 2 กลุ่มเป้าหมายคือ 1. เด็กในชุมชน ซึ่งใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านใน

ชุมชน 4 ชุมชน คือ เก้าเส้ง วชิรา แหล่งพระราม และเขาน้อย 2. เพื่อนๆ ในเครือข่าย 

 9 สถาบันการศึกษา ที่ร่วมให้ความเห็นในการทำาธรรมนูญปกป้องหาด รวมถึงการเตรียม

ทีมทำางานในกลุ่ม Beach for Life เอง ที่เร่ิมต้นโดยการจัดค่ายปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  

เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รู้จักว่ากลุ่มนี้เป็นใคร ทำาอะไรมาแล้วบ้าง 

ทีมงานเล่าต่อว่า ในค่ายปฐมนิเทศสมาชิกใหม่พวกเขาออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้  

3 ฐาน คือ ฐ�นที่ 1 จุดเริ่มต้นและก�รทำ�ง�นตลอด 2 ปีที่ผ่�นม�ของชมรม มีขลุ่ยและ

เนสทเ์ปน็วทิยากร บอกเลา่จดุเริม่ตน้ในการกอ่ตัง้ชมรม Beach for life ผูส้นบัสนนุโครงการ 

การทำางานที่ผ่านมาในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของชมรม Beach for life และรูปแบบการทำางาน

ของกลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ฐ�นที่ 2 ปัญห�อุปสรรคของก�รทำ�ง�นในชมรมและ 

เร�ก้�วข้�มได้อย่�งไร มีเอ้เป็นวิทยากรบอกเล่าถึงปัญหาในการทำางานของชมรม ตั้งแต่

เรือ่งกระบวนการทำางาน (การวางแผน และการปฏิบติังาน) ปญัหาทีเ่กดิกบัตัวแกนนำา (เรือ่ง

ของครอบครวัทีไ่มเ่ขา้ใจ เวลาทีไ่มต่รงกนั และการเข้าใจผิดในกลุม่ทำาให้เกิดการทะเลาะกัน)  

และการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างไร (การรับฟังซ่ึงกันและกัน การพูดจากใจ 

การใช้การสรุปและประเมินการทำางานหรือ AAR หลังการทำางานทุกครั้ง)

ฐ�นที่ 3 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีน้ำานิ่งเป็นวิทยากร โดยเล่าถึงการทำางาน และ

สิ่งที่เป็นผลจากการทำางานของชมรม Beach for life และองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำางาน

ด้านการอนุรักษ์หาดสมิหลาให้กับผู้เข้าร่วมฟัง และได้เล่าถึงธรรมนูญเยาวชนฯ และการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอมาตรการต่างๆ หรือข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อหน่วยงาน

ภาครัฐ ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และวิทยากรได้สะท้อนถึงการ
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เปลี่ยนแปลง พัฒนาการของตัวบุคคล (แกนนำา) ที่เข้ามา

ทำางานนี้ด้วย

ขลุ่ยเสริมว่า วิธีเรียนรู้คือแบ่งน้องใหม่วนไปจน

ครบ 3 ฐ�น แล้วม�สรุปก�รเรียนรู้ร่วมกัน จ�กนั้นให้

พี่จับคู่น้องไปกินข้�วที่ถนนคนเดิน เพื่อเปิดโอก�สให้

พีน่อ้งไดพู้ดคยุซกัถ�มกนัตอ่ วนัตอ่ม�เป็นกจิกรรมให้

คว�มรู้เรื่องทฤษฎี ด้วยก�รพ�กันขี่จักรย�นไปเรียนรู้

ห�ดตลอด 7.8 กโิลเมตร จ�กนัน้กลบัม�เลน่เกมสร�้ง

เมืองจำ�ลอง ที่ให้บทบ�ทสมมติเป็นเจ้�ของเมืองที่มี

ช�ยห�ด แล้วกม็สีถ�นก�รณเ์กดิข้ึน ให้เข�ลองบรหิ�ร

จัดก�รเมืองเอง ต้องนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ออกแบบเมือง

ให้อยู่คู่กับช�ยห�ดให้ได้ โดยที่ช�ยห�ดไม่พัง

เอฟเสริมต่อว่า เกมสร้างเมือง เป็นเกมที่พี่น้ำานิ่งได้

เรยีนรูม้าจากการเขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิติัการ “สรา้ง

จิตสำานึกพลเมืองจากสถานการณ์จริง กรณีผังเมือง” 

แล้วนำามาปรับใช้ โดยนำาสถานการณ์ปัญหาการจัดการ

ชายหาดมาเป็นเนื้อหาในเกมให้สมาชิกได้ร่วมกันคิดหา

ทางแก้ไข ซ่ึงการท่ีพ่ีน้ำาน่ิงมีประสบการณ์ตรงเพียงคนเดียว 

เมื่อต้องปรับใช้จึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมให้ทีม

แกนนำ�ก่อน 

ขลุ่ยเล่าว่า ตอนพี่น้ำ�นิ่งถ่�ยทอดคว�มรู้เรื่องเกม 

ก็คิดถึงเกมซิมส์ซิต้ี ทีมง�นจึงได้ร่วมกันออกแบบ 

เกมใหม่ พร้อมกับซ้อมเล่นเกมกัน ก่อนจะนำ�ไปเล่น

กับสม�ชิกที่เหลือ เมื่อสม�ชิกได้เรียนรู้สถ�นก�รณ์

ปญัห�ของห�ดทร�ยแลว้ จงึเตมิเตม็ดว้ยเรือ่งเล�่ของ

ผูใ้หญ่ท่ีทำ�ง�นเพือ่สงัคม และมบีทบ�ทขับเคลือ่นเรือ่ง

ก�รปกป้องห�ดจังหวัดสงขล�ม�ก่อน เช่น ป้�หนู- 

พรรณิภ� โสตถิพันธุ์ อ�จ�รย์เป้-ดร. สมปร�รถน�  

ฤทธิ์พริ้ง และรศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ ผ่�นก�ร

ดูวิดีโอเรื่องร�วชีวิต แนวคิดของแต่ละท่�น ก่อนจะ 

ทิ้งท้�ยให้ทุกคนคิดว่� ผู้ใหญ่ได้ทำ�อะไรไว้บ้�ง และ 

ในฐ�นะเย�วชนจะทำ�อะไรต่อไดบ้�้ง ซึง่เชือ่มโยงสูก่�ร

คิดและพูดคุยเรื่องแผนง�นของกลุ่ม Beach for Life 

ในวันต่อม� 
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“วนัถดัไปคยุกนัเรือ่งแผนงาน สมาชกิทัง้ 19 คน ชว่ยกนัออกแบบการทำางาน ตอนนัน้

คดิแคว่า่ จะทำาเรือ่งธรรมนญูหาดตอ่ แตแ่ผนงานยงัไมม่ ีตอ้งวางแผนการทำางานใหมท่ัง้หมด 

ซึ่งทีมวางแผนงานผ่านกิจกรรมชื่อว่า Community Commitment คือชุมชนพันธะสัญญา 

ที่เราจะทำาร่วมกัน วางแนวคิดก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยมาแตกว่า ถ้าเราจะไปถึงเป้าหมาย 

ต้องทำาอย่างไร”

ครั้งน้ีจึงเป็นก�รขยำ�รวมคว�มคิด และข้อเสนอของทุกคน จนได้ข้อสรุปว่�  

จะศึกษ�ห�ดทร�ยท้ังระบบ คือทั้งมิติก�ยภ�พ คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และ 

ก�รใช้ประโยชน์ โดยจัดเป็น Beach room หรือห้องเรียนห�ดทร�ย เพื่อให้คนทั่วไป

ได้มีโอก�สร่วมเรียนรู้ด้วย นำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชนต่อไป 

นอกจากนี ้ทกุคนยงัชว่ยสนบัสนนุเครอืขา่ยเพือ่นนกัเรียน นกัศกึษา จากสถาบนัตา่งๆ 

ให้สามารถทำากิจกรรมต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา สมาชิกแต่ละคนของ Beach for Life จะจับคู่

รบัผดิชอบทัง้การเตมิเตม็ความรูเ้รือ่งหาดทราย การทำากิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือนๆ เครือข่าย 

รวมท้ังบางสถาบันทีย่งัไม่มีแกนนำา กต็อ้งเขา้ไปสร้างทมีแกนนำาขึน้มาทดแทนเครือขา่ยเดมิ

ที่หายไป แต่ทั้งนี้ทีมง�นยอมรับว่� ผลง�นในส่วนนี้มีทั้งที่สำ�เร็จและไม่สำ�เร็จ เพร�ะ

เงื่อนไขท�งก�รเรียนของแกนนำ�ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถส�นต่อกิจกรรมกับบ�งสถ�บันได ้

“สำาเร็จ 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนแจ้งวิทยาที่ทำาอาร์ตบีช เป็นหนังสือเล่มเล็กบอกเล่า 

เรื่องราวชายหาด และ The Sand ที่ทำาโครงการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการ 

เกยตื้นของเรืออรพิน 4 ที่ทั้ง 2 กลุ่มนี้สำาเร็จเพราะพ่ีเลี้ยงประจำากลุ่มคือ เอ้-พรรษวุฒิ  

รัตนกาญจน์ ที่รู้ว่างานพวกเราคืออะไร ทำาอะไร ส่วนมะปราง-สุวพิชญ์ อ่อนประเสริฐ 

เป็นคนที่มีสปิริตสูง ไฟแรงมากลงพื้นที่ทุกวัน ทุกเย็นเข้าไปคุยกับน้อง ไปคุยกับครู คุยกับ

ผู้จัดการโรงเรียนว่า จะทำากลุ่มนิทานหาดทราย แล้วขอให้ครูช่วยจัดการเด็กให้ เขาก็มี

กระบวนการของเขา จนในท่ีีสุดได้หนังสือเล่มเล็กมาตามแผนงาน” ขลุ่ยและน้ำาน่ิงช่วยกันเล่า 
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น้ำาน่ิงเสรมิว่า กลุม่อารต์บีชไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา เนือ่งจาก

สมัครไม่ทัน แต่ทำาโครงการโดยใช้งบประมาณกองกลางของ Beach for Life ที่มีการระดม

เงินกองกลางไว้ให้เครือข่ายทำากิจกรรม

ทั้งนี้ ทีมคาดหวังว่า เพื่อนๆ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาจะเป็นกำาลังเสริมในการ 

เก็บข้อมูลติดตามสภาพของหาด แม้ในความเป็นจริงของการทำางานจะเหลือเพียงกลุ่ม  

The Sand ที่เนื้อหาโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายในการเก็บข้อมูลสภาพหาด ส่วนกลุ่ม

อาร์ตบีชที่ต้องคร่ำาเคร่งกับการจัดทำาหนังสือของกลุ่มตน จึงมาช่วยงานได้เพียง 1 ครั้ง

สร้างแนวร่วมเฝ้าระวังหาดจากคนใน

ดว้ยสรรพกำ�ลังมนีอ้ย ก�รระดมพลจ�กช�วบ�้นในชมุชนช�ยฝัง่จงึเปน็แผนง�น

หน่ึงที่กำ�หนดขึ้น นำ�ไปสู่กิจกรรมเค�ะประตูบ้�น เดินห�คนรักห�ด ซึ่งกิจกรรมนี้

นอกจ�กตอ้งก�รกำ�ลังคนแล้ว อีกส่วนหนึง่คอืต้องก�รสร�้งก�รเรยีนรูเ้รือ่งห�ดทร�ย

กับกลุ่มผู้ใหญ่อีกด้วย  

“เม่ือเรามีแผนจะไปวัดหาดท้ังระบบ ถ้ามีแต่เด็กๆ ก็จะเรียนรู้แต่ภายในกลุ่มเด็ก  

เราอยากให้คนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน คิดว่าน่าจะเจาะกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย เลยไปเดิน

หาทลีะบา้น ไปนัง่คยุกับเขา อาจจะใหค้วามรู้ นัง่คยุกันเร่ืองหาด ซึง่ถ้าเขาสนใจเราก็จะชวน

เขามาเป็นแกนนำาวัดหาดด้วยกัน” เกรซ เล่าถึงเบื้องหลังของกิจกรรม

ชุมชนเก้าเส้ง วชิรา แหล่งพระราม และเขาน้อย เป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่ในอำาเภอเมือง

สงขลา และอยู่ใกล้หาด จึงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ทีมตั้งใจเข้าไปหาแนวร่วม โดยแบ่งสาย 

รับผิดชอบแต่ละชุมชน ขลุ่ยและเกรซรับผิดชอบพื้นที่ชุมชนเก้�เส้ง ซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่� 

เปน็พืน้ทีท่ีม่กีติตศิพัทค์ว�มเขม้แขง็ของคนในชมุชน จงึเกดิคว�มรูสึ้กทัง้เกรง็และกลวั 

แต่เมื่อได้ไปสัมผัสเองกับตัวจึงรู้ว่� ส่ิงที่กลัวนั้นล้วนเป็นสิ่งที่คิดไปเอง จินตน�ก�ร

เตลิดเปิดเปิงไปเอง 

ขลุ่ยเล่าถึงไมตรีจิตที่ได้รับ ซึ่งช่วยสลายความกลัวในมโนของตนเองว่า มีป้าคนหนึ่ง

เขากวักมือเรียกให้เข้าไปคุย จากตอนแรกเราเดินดุ่มๆ ไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง รู้แค่

ว่าต้องมาเก้าเส้ง เขาเห็นเราหน้าแปลกๆ เดินเข้าไปจึงกวักมือเรียกถามว่า ไปไหนลูก  

มาหาใคร ชวนคุย แล้วยังแนะนำาให้เราไปบ้านโน้นบ้านนี้ จนได้เครือข่ายมา

“การที่จะเข้าไปแนะนำาหรือให้ความรู้แบบยัดเยียด ว่าการใช้โครงสร้างแข็ง
กันการกัดเซาะชายหาดไม่ใช่วิธีการที่ดี อาจจะไม่ใช่วิธีทำางานที่เหมาะสมกับ
พื้นที่นี้ จึงเลือกที่จะชวนพูดชวนคุยเกี่ยวกับความรู้สึก และความทรงจำาดีๆ 
เกี่ยวกับหาดทราย เพื่อสร้างสัมพันธภาพแทน...การรับฟังอย่างเข้าใจ 
จึงเป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์ ที่ทำาให้ทีมงานสามารถสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังหาดทรายกับสมาชิกชุมชนเก้าเส้งได้”
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 เกรซเสริมว่า เธอรู้ดีว่าคนในชุมชนเก้าเส้งต้องการเขื่อนกันคลื่น ก�รเข้�ไปแนะนำ�

หรอืให้คว�มรูแ้บบยดัเยยีดว�่ ก�รใชโ้ครงสร�้งแขง็ปอ้งกนัก�รกดัเซ�ะช�ยห�ดไมใ่ช่

วิธีก�รที่ดี อ�จจะไม่ใช่วิธีทำ�ง�นที่เหม�ะสมกับพื้นที่นี้ จึงเลือกที่จะชวนพูดชวนคุย

เกีย่วกบัคว�มรูส้กึ และคว�มทรงจำ�ดีๆ  เกีย่วกบัห�ดทร�ย เพือ่สร�้งสมัพนัธภ�พแทน 

ก�รเลอืกทีจ่ะพจิ�รณ�สถ�นก�รณป์ญัห�ผ�่นแงม่มุทีแ่ตกต�่ง คอืคว�มละเอยีด

ในก�รทำ�ง�นของทีมง�น ที่รู้จักเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร� แม้รู้ว่�เขื่อนไม่ดี แต่ก็เข้�ใจ

คนในชุมชนดีว่� เข�รับรู้ แต่ถ้�ไม่มีเขื่อน ก็หม�ยคว�มว่�เข�จะไม่มีบ้�นอยู่อ�ศัย  

ก�รรบัฟงัอย�่งเข�้ใจจึงเป็นก�รเปิดประตคูว�มสัมพนัธ ์ทีท่ำ�ใหท้มีง�นส�ม�รถสร�้ง

เครือข่�ยเฝ้�ระวังห�ดทร�ยกับสม�ชิกชุมชนเก้�เส้งได้

นอกจ�กก�รรับฟังอย่�งเข้�ใจแล้ว ทีมง�นยังร่วมกันวิเคร�ะห์เงื่อนไขปัจจัยที่

เก่ียวขอ้งกบัสถ�นก�รณข์องชมุชนเก�้เสง้ ซึง่กำ�ลงัจะมกี�รเปลีย่นแปลงผูน้ำ�หลงัจ�ก

เทศบ�ลแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 ชุมชน ก�รเข้�ไปพูดคุยของทีมง�น จึงเป็นก�ร

จุดประก�ยให้ช�วบ้�นรู้สึกว่� ต้องลุกขึ้นม�ดูแลชุมชนของตนเอง 

“เม่ือเปล่ียนประธานชุมชนคนใหม่แล้ว พวกเราก็เข้าไปท่ีชุมชนเก้าเส้งอีกคร้ัง แต่คร้ังน้ี

ไม่ได้คุยเรื่องชายหาดเลย เปลี่ยนมาคุยเรื่องธนาคารปูแทน เพราะรู้สึกว่า เราจะไปชวนให้

เขามาทำางานอยา่งเดยีวไมไ่ด ้แตต่อ้งไปสง่เสริมใหเ้ขามฐีานะความเปน็อยูแ่ละคณุภาพชวีติ

ดีข้ึน จุดน้ีทำาให้พวกเราได้คนในชุมชนเก้าเส้งมาเป็นพวกด้วย พอถึงกิจกรรมวัดหาดคร้ังท่ี 2 

คนในชุมชนมาร่วมเยอะมาก” น้ำานิ่งเล่าถึงบรรยากาศการทำางานร่วมกับชุมชน 

ฝ่าด่านปัญหา กว่าจะได้แนวร่วม

ส่วนฟ้าที่รับผิดชอบชุมชนตำาหนักเขาน้อย ซึ่งเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยและที่ทำาการของ

หน่วยงานราชการ จึงไม่พบกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้ังใจ จึงเปลี่ยนเป็นชุมชนแหล่งพระราม

ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ จนสามารถเชิญชวนสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ 8 คน  

แต่กระนั้นระหว่�งก�รเชิญชวนผู้คน ทีมก็ต้องเผชิญกับก�รโต้เถียงจ�กคนที่ไม่เข้�ใจ 

นัน่เป็นเพยีงบททดสอบท่ีทำ�ใหที้มง�นได้ฝึกคว�มอดทนอดกลัน้ต่อคนทีเ่หน็ต่�ง แล้ว

เลือกที่จะกล่�วล�อย่�งสุภ�พ แทนก�รยืนยันตอบโต้คว�มเข้�ใจผิด ในบรรย�ก�ศที่

ทวีคว�มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

“การแสวงหาเครือข่ายผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของทีมไม่ใช่เรื่องง่าย 
เพราะต้องประสบเรื่องยุ่งยากต่างๆ นานา ทั้งไม่มีคนอยู่บ้าน สุนัขไล่กัด 
โดนว่า โดนปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย แต่ทีมงานยืนยันว่า ต้องพยายามหา
แนวร่วมให้ได้ เพราะรู้สึกว่า...การจะยกระดับงานให้เป็นวาระของท้องถิ่น 
จำาเป็นต้องมีองค์ประกอบของผู้ใหญ่เข้ามารับรู้และร่วมขับเคลื่อน”
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“มคีนท่ีไมเ่ขา้ใจทีเ่ราเถยีงกบัเขา เรายงัไมไ่ดเ้อย่ปาก

พูดอะไรเลย เขาก็พูดขึ้นเลยว่า เขื่อนดี เราพยายามจะ

เบรกตนเอง เขาก็พูดไม่หยดุ เราก็เลยตดับท ขอบคุณแลว้

ออกมาเลย เพราะอยู่ต่อไปก็ไม่ไหวแล้ว รู้ตัวว่าอารมณ์

ขึ้นแล้ว” น้ำานิ่งเล่า

ชุมชนวชิราเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทีมงานไม่สามารถ

หากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ 

เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ทำางานนอกบ้าน กลางวันจึง

ปดิบา้นไว้ ก�รแสวงห�เครอืข�่ยผูใ้หญเ่ข�้รว่มกจิกรรม

ของทมีจึงไม่ใชเ่รือ่งง�่ย เพร�ะตอ้งประสบเรือ่งยุ่งย�ก

ต�่งๆ น�น� ท้ังไมม่คีนอยูบ้่�น สุนัขไล่กดั โดนว�่ โดน

ปฏิเสธอย่�งไร้เยื่อใย แต่ทีมง�นยืนยันว่� ต้อง

พย�ย�มห�แนวร่วมในได้ เพราะรู้สึกว่า ปีท่ีผ่านมา

สามารถรวบรวมสมาชกิและให้ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชน

ไดถึ้ง 20,000 คน จนสามารถขบัเคลือ่นประกาศธรรมนญู

ชายหาดได ้แตก่เ็ป็นภาพการทำางานของเดก็ๆ ก�รจะยก

ระดับง�นให้เป็นว�ระของท้องถิ่น จำ�เป็นต้องมีองค์

ประกอบของผู้ใหญ่เข้�ม�รับรู้และร่วมขับเคลื่อน

“เด็ก 20,000 คนไม่ใชเ่ดก็สงขลาท้ังหมด แตเ่ปน็เดก็

จากอำาเภอจะนะ อำาเภอเทพา จังหวัดสตูล และจังหวัด

นครศรธีรรมราช ทีม่าอยูท่ี่นีแ่ค่ 3-4 ปกีไ็ป แตค่นทีจ่ะเป็น

กุญแจสำาคัญคือ คนที่อยู่ในเมืองสงขลา ดังนั้นต้องให้เขา

มาเป็นพวกกับเรา ถึงจะยากเย็นแค่ไหนก็ต้องทำา เราไม่

ได้ตั้งเป้าว่าต้องได้คน 40 คน จาก 4 ชุมชน แต่เป้า

หมายของเราคือ นำาหนังสือเรือ่งชายหาดไปพดูคยุกบั

เขา เพื่อให้เขาเข้าใจหาดมากขึ้น หรือให้เขามีมุมมอง

ใหมเ่กีย่วกบัหาด ไมไ่ดม้องวา่ หาดคอืหาด แตใ่หม้อง

ว่าหาดมีคุณค่าต่อเขาอย่างไร เป้าหมายของเราไม่ใช่

จำานวนที่มาก ถึงเราจะได้รายชื่อมา 30-40 คนก็จริง แต่

วันที่วัดหาดจริงเขาไม่ได้มากับเราหรอก แต่หลังจากที่เรา

เข้าไปใหค้วามรู้เขา เชน่ ทีแ่หลง่พระราม เวลาเขามปีระชมุ

กัน เขาก็จะนำาเรื่องที่เราเล่าให้เขาฟังไปเล่าต่อให้คนใน

ชุมชนฟัง” น้ำานิ่งเล่า

แนวร่วมคนรักห�ดจำ�นวน 23 คน แม้จะไม่ถึง 

เป้�หม�ย 40 คนท่ีต้ังไว้ แต่ทีมง�นไม่ได้รู้สึกว่�ล้มเหลว 

เพร�ะระหว�่งท�งพวกเข�มกี�รทำ�ง�นอย�่งเตม็ทีแ่ล้ว 

บ�งพืน้ท่ีท่ีไปแลว้ไม่พบคนในเวล�กล�งวนั กย็อ้นกลบั

ไปใหม่ในเวล�เย็นค่ำ� รวมทั้งเปลี่ยนพ้ืนที่ ม�ทำ�ง�น

ในพื้นที่เขตเมืองเก่�เพิ่มขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อ 

มุ่งหวังสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับห�ดทร�ยให้กับผู้คน 

เติมความรู้...ยกระดับคน  
ยกระดับงาน

ทีมงานบอกว่า สิ่งที่ทำ�คู่ขน�นไปกับก�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจให้กับคนในชุมชนคือ ก�รสร้�งคว�มเข้ม

แข็งให้กับเครือข่�ย 9 สถ�บันก�รศึกษ� ที่ทีมง�นมี

เป้�หม�ย 2 ส่วน คือ มีกลุ่มคนทำ�ง�น และกลุ่มคนนี้

ตอ้งมคีว�มรูเ้ร่ืองห�ด จงึใชว้ธิทีดสอบ โดยเริม่ตน้จ�ก

ทีม Beach for Life ก่อน ที่ต้องรู้จริง แม่นยำ�เกี่ยวกับ
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คว�มรู้พื้นฐ�นเรื่องห�ดทร�ย เช่น ห�ดทร�ยคืออะไร ห�ดทร�ยเกิดขึ้นได้อย่�งไร 

กระแสน้ำ�ช�ยฝั่งคืออะไร ห�ดทร�ยพังได้อย่�งไร คลื่นเกิดได้อย่�งไร ฯลฯ ถูกนำ�ม�

ใช้ในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจของสม�ชิก 

น้ำานิ่งเล่าเบื้องหลังของการต้องทดสอบคือ เพ่ือให้แต่ละคนส�ม�รถอธิบ�ยเรื่อง

ช�ยห�ดได้ วิเคร�ะห์เชื่อมโยงได้ว่� โครงสร้�งแข็งที่สร้�งบริเวณห�ดทร�ยจะทำ�ให้

ช�ยห�ดเปลีย่นแปลงอย�่งไร ซึง่วธีิก�รดงักล�่วตอ้งก�รกระตุน้ใหท้มีง�นตอ้งกลบัไป

ทบทวนคว�มรู้ ภายใต้คำาขู่ว่า ทุกคนรู้แผนงานของโครงการว่าต้องลงชุมชน หากลงชุมชน

ไปแบบไม่มีความรู้ ก็จะไม่ได้อะไร เพราะไม่สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวบ้านได้ 

เพราะบางเรื่องชาวบ้านมีความรู้มากกว่าเรา

 “วิธีการที่พี่น้ำานิ่งทดสอบ ทำาให้พวกเราต้องกลับไปอ่านหนังสือ ปกติหนังสือเล่มนั้น

เราแทบจะไม่อ่านเลย พอพ่ีน้ำาน่ิงทดสอบ ก็เลยต้องกลับไปอ่าน พออ่านก็ได้ความรู้” ฟ้าเล่า 

เช่นเดียวกับเกรซที่บอกว่า การได้ทบทวนความรู้ ทำาให้เห็นว่า ที่ผ่านมามีจุดใดบ้างที่

เคยเข้าใจผิด จำามาผิดๆ ก็ได้รู้สิ่งที่ถูกต้องจากที่พี่เฉลย

เมื่อผ่านการทดสอบ ทีมงาน Beach for Life จึงนำากระบวนการดังกล่าวไปทบทวน

ความรู้ให้กับเครือข่าย 9 สถาบัน ในเวทีเวิร์กช็อปยกระดับเครือข่าย ผ่านคำาถาม การเขียน

ไทม์ไลน์การพังทลายของชายหาดที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะว่าจะแก้ไขปัญหา 

หาดชลาทัศน์อย่างไร 

ผลของก�รทบทวนคว�มรู้ที่ปร�กฏคือ ส่วนใหญ่ตอบคำ�ถ�มไม่ได้ ทำ�ให้ต้องมี

กระบวนก�รให้คว�มรู้กันใหม่อีกครั้งเพ่ือปรับคว�มรู้ให้เท่�กัน กระบวนการดังกล่าว 

ทำาให้ทีมงาน เช่น เนสท์พัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น จากที่เคยช่วยน้ำานิ่ง

บรรยายแลว้ตกมา้ตายในปทีีผ่า่นมา คราวนีเ้นสท์กลบัไปทบทวนความรูจ้นสามารถบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับหาดทรายได้เองทั้งหมด 

“วันที่ทดสอบเครือข่าย ผมแค่บรรยายทฤษฎีบางอย่าง พอลงพื้นที่เนสท์สามารถ

จัดการได้ ถือเป็นข้อดีที่เราได้น้องมาช่วยบรรยายอีก 1 คน เนสท์เคยมีประสบการณ์ตอน

ทำางานกับเครือขา่ยปีท่ี 2 เป็นผูช่้วยบรรยายแลว้กต็กมา้ตายกลางคนั เรารูส้กึวา่ไมอ่ยากให้

น้องเกิดภาวะแบบนั้นอีก จึงต้องเทรนน้องเยอะๆ ให้ได้ความรู้แล้วลองมาทำาในเวทีเล็กๆ 

หลังจากนั้นเนสท์ก็ทำาได้ดี” น้ำานิ่งเล่าถึงพัฒนาการของสมาชิกในทีมอย่างชื่นใจ 

“...ต้องรู้จริง แม่นยำาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องหาดทราย เช่น 
หาดทรายคืออะไร หาดทรายเกิดขึ้นได้อย่างไร กระแสน้ำาชายฝั่งคืออะไร 
หาดทรายพังได้อย่างไร คลื่นเกิดได้อย่างไร ฯลฯ จึงถูกนำามาใช้ในการทบทวน
ความจำาของสมาชิก...เพื่อให้แต่ละคนสามารถอธิบายเรื่องชายหาดได้ 
วิเคราะห์เชื่อมโยงได้ว่า โครงสร้างแข็งที่สร้างบริเวณหาดทรายจะทำาให้
ชายหาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องการกระตุ้นให้ทีมงาน
ต้องกลับไปทบทวนความรู้”
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เดินหน้าสร้างความรู้...ได้ความรู้ ได้เรียนรู้

เมือ่ทมีงานพรอ้ม เครอืขา่ยพรอ้ม กระบวนการต่อไปคอื การติดตามสภาพหาดทราย 

ครั้งนี้ทีมงานเชิญอ�จ�รย์เป้-ดร.สมปร�รถน� ฤทธิ์พริ้ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือติดตามสภาพหาดทราย เช่น 

เครื่องมือวัดหน้าหาด เครื่องมือวัดความลาดชัน เครื่องมือวัดตะกอน การวัดสิ่งมีชีวิต และ

การใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ แผนการติดตามสภาพของหาดทรายยังถูกเติมเต็มด้วยการทำา

แผนทีเ่ดนิดนิ โดยมกีารใช ้GPS จบัตำาแหนง่ของสิง่กอ่สร้างถาวรทีอ่ยู่บนหาดทรายอกีดว้ย

“แผนที่เดินดิน เริ่มตั้งแต่เก้าเส้งมาเรื่อยๆ ใช้ GPS ไปจับโครงสร้างถาวรที่อยู่บนหาด

และวัดไดมิเตอร์ คือขนาดของหินก้อนใหญ่ กระสอบทรายริมหาด ทุกก้อนเราวัดกว้าง 

คูณยาวแล้วเอามาหาค่าเฉลี่ย เดิน 5 ก้าว วัดทุก 5 ก้าว เพราะเราไม่เคยมีแผนที่โครงสร้าง 

หาดเลย เราดูแผนที่ทางอากาศทางดาวเทียม ก็ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลว่าชายหาดมี 

สิ่งก่อสร้างอะไรบ้าง เพราะต้นสนบัง การมีแผนที่ตัวนี้จะบอกได้ว่า ตอนนี้บริเวณหาด 

สมิหลามีสิ่งก่อสร้างเท่าไร และอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีเท่าไร ถ้าเพิ่มจะเป็นอย่างไร และ 

การมีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อชายหาด”

แผนก�รติดต�มสภ�พห�ดทร�ย ภ�ยใต้เป้�หม�ยของก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ในก�รดูแลห�ดทร�ยและสร้�งฐ�นข้อมูล ถูกกำ�หนดให้ทำ�ต่อเนื่องตลอดทั้งป ีโดยใช้

เครื่องมือต่างๆ วัดหาดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน การกำาหนดจุดสำารวจที่ตั้งใจให้

เกดิการเรยีนรู ้เพราะการทำาโปรไฟลข์องชายหาดต้องวางระยะหา่งใหเ้ทา่กนั แต่ก�รกำ�หนด

จุดทัง้ 12 จดุของทมีง�น มทีัง้ระยะห�่งท่ีเท่�กนัและไมเ่ท่�กนั เนือ่งจ�กเป็นก�รสร�้ง

เงื่อนไขก�รเรียนรู้ เพร�ะแต่ละจุดมีสิ่งมีชีวิตและวิถีก�รใช้ประโยชน์ต่�งกัน เช่น จุดที่

ชุมชนเก้าเส้ง ความน่าสนใจคือ มีเขื่อนรูปตัวที 2 ตัว จึงกำาหนดจุดวัดที่ตรงกึ่งกลาง เพื่อ 

ดูว่าเมื่อมรสุมเข้ามาจะทำาให้หาดเว้าเป็นเสี้ยวหรือไม่ หรือที่แหลมสน กำาหนดจุดหนึ่งเป็น

ป่าสนแบบทึบ อีกจุดเป็นป่าสนแบบโปร่ง เป็นต้น 
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ทีมงาน Beach for Life แต่ละคนมีจุดประจำาที่ต้องรับผิดชอบในการวัดโดยจับคู่จุดละ 

2 คน และตอ้งหาเพือ่นมาชว่ยอยา่งนอ้ยอกี 2 คนในแต่ละคร้ัง ในชว่งแรกเกรซเปน็แมง่�น

ประส�นเครือข่�ยในร�ยช่ือท่ีมี เพ่ือเชิญชวนม�ช่วยกันวัดห�ด แต่เม่ือเวล�ผ่�น ทีมง�น

รู้สึกว่� เป็นภ�ระที่หนักสำ�หรับคนๆ เดียว จึงเปลี่ยนให้คนที่อยู่ประจำ�แต่ละจุดเป็น

ผูป้ระส�นห�คนม�ชว่ยเอง ซึง่นอกจ�กเปลีย่นระบบก�รประส�นง�นแล้ว ทีมยงัปรบั

ก�รทำ�ง�นหลังพบคว�มผิดพล�ดของข้อมูล จนต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมร่วมกัน

ก่อนถึงวันวัดห�ดจริง

“เม่ือก่อนเกรซต้องประสานงานคน 30 คน เรามองว่าน่าจะหนักเกินไปสำาหรับน้อง 

เพราะต้องใช้เวลาตามงานนาน เม่ือก่อนเรามาเจอกันแปดโมงเช้า มาน่ังคุยพร้อมตรวจสอบ

อุปกรณ์ เทีย่งจงึลงวดัหาด จงึเปลีย่นเปน็วัดหาดวันเสาร์ชว่งเชา้ สว่นการตรวจสอบอุปกรณ์

จะทำาในวันที่ทีมงานว่าง” เอฟเล่าถึงระบบการทำางานที่เปลี่ยนไป

สำาหรับการวัดหาด ทีมงานมีกราฟมาตรฐานที่มีความถูกต้อง เพราะผ่านการวัดอย่าง

ละเอียดร่วมกับอาจารย์เป้ เป็นข้อมูลอ้างอิง ใช้ในตรวจสอบข้อมูลที่วัดหาดในแต่ละครั้ง 

โดยน้ำานิ่งรับหน้าที่คีย์ข้อมูลทันทีที่ได้รับ หากพบว่าข้อมูลเบี่ยงเบนจากกราฟมาตรฐาน 

จะมกีารวดัหาดใหม่ในวนัเดยีวกัน นัน่เป็นเพร�ะบทเรยีนในเดือนที ่2 ของก�รเกบ็ขอ้มลู

ทีเ่วน้ระยะก�รคยีข์อ้มูลลงโปรแกรม เมือ่นำ�ขอ้มลูม�ลงในโปรแกรมภ�ยหลงั จงึตรวจ

สอบพบว่�ข้อมูลผิดพล�ด 7 ถึง 8 จุด ทำ�ให้ต้องทิ้งข้อมูลที่เก็บม�ทั้งหมด ส่งผลต่อ

ระยะเวล�ก�รทำ�ง�นที่ต้องยืดย�วออกไปอีก 1 เดือน 

น้ำานิง่อธบิายวา่ ทีต่อ้งเกบ็ขอ้มลูอยา่งละเอยีด เพราะการตดิตามสภาพของหาดทราย 

จะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของหาดทรายทั้งระบบ ที่จะบอกว่า แต่ละเดือนหาด

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมเดือนไหน ข้อมูลทุกอย่างสำาคัญเท่ากัน 

เชน่ ขอ้มูลสตัวช์ายฝัง่ ถ้าคลืน่แรงจกัจัน่จะเยอะ ถา้คลืน่ไมแ่รงกไ็มม่จีกัจัน่ เหลา่นีเ้ปน็ภาพ

ความจริงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น ชายหาด สิ่งมีชีวิตต่างๆ และการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์ 

“ตอนน้ีเราทำามาได้ 7 เดือน เรามีความรู้ก่อนลงวัดหาดว่า หาดช่วงเดือนน้ีจะเป็นแบบน้ี 

มีพลวัตในแต่ละเดือน ซึ่งเราก็รู้แต่ทฤษฎี แต่พอได้ปฏิบัติจริงมันแตกต่างจริงๆ ไม่ใช่ว่าเรา

มโนขึ้นมา แต่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ยิ่งหากเราวัดที่จุดเดิมตลอดก็จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงชัด” เกรซเล่า

“ขลุ่ยเปลี่ยนพื้นที่มา 3 ครั้ง ตอนแรกวัดที่เก้าเส้งซึ่งมีหินมาก เมื่อสำารวจสิ่งมีชีวิตที่

กองหินจะไม่พบสิ่งมีชีวิตเลย ก็เปลี่ยนไปอีกที่หนึ่ง คือบริเวณรูปปั้นหนูแมว และนางเงือก 

ก็เจอสิง่มีชวิีตบ้าง แตไ่ม่เยอะเทา่ไร กย็า้ยมาทีล่านดนตรตีรงขา้มศาลเดก็ตรงหาดชลาทศัน ์

ท่ีน่ีพวกเราเจอส่ิงมีชีวิตเยอะมาก เป็นข้อค้นพบว่า ท่ีไหนท่ีมีโครงสร้างแข็งมันจะไม่มีส่ิงมีชีวิต

เลย แต่บริเวณที่ไม่มีโครงสร้างแข็งเราจะพบสิ่งมีชีวิตอยู่ ยิ่งในช่วงมรสุมที่มีคลื่น เราจะยิ่ง

พบสิ่งมีชีวิตเยอะขึ้น” ขลุ่ยเล่าเสริมอย่างตื่นเต้น
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บทเรียนจากห้องเรียนหาดทราย

นอกจ�กข้อค้นพบของก�รทำ�ง�นเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงของห�ดทร�ยแล้ว  

ก�รทำ�ง�นด้วยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือน�น�ชนิด ทำ�ให้ทีมง�นได้เรียนรู้ท่ีจะปรับใช้เคร่ืองมือ

ให้สอดคล้องกับสภ�พจริงม�กขึ้น เช่น เคร่ืองมือวัดโปรไฟล์รูปตัดชายหาด เพื่อให้ได้ 

หน้าตัดของชายหาด ซึ่งจะเป็นการบอกการเปลี่ยนเเปลงของชายหาดในเเต่ละช่วงเดือน 

โดยอุปกรณ์นี้จะมีไม้ 2 อันที่ต้องตั้งให้ระดับเท่ากัน โดยมองผ่านรูเข็มเล็กๆ เพื่อตั้งลูกน้ำา

วดัระดบัใหต้รง หากไมไ้มต่ัง้ตรงหรอืขยบัจากจุดเพียงนดิเดยีว ข้อมลูท่ีไดก็้จะผิดเพ้ียน และ

ผิดสะสมไปเรื่อยๆ อีกทั้งเมื่อใช้งานนานแล้ว ทรายเข้าก็พัง โดนน้ำาทะเลก็เป็นสนิม เมื่อพัง

แล้วก็ซ่อมเองไม่ได้ ต้องซื้อใหม่ เม่ือทีมง�นนำ�ปัญห�ที่พบไปปรึกษ�กับอ�จ�รย์เป้  

ซึ่งอ�จ�รย์ได้ช่วยออกแบบเครื่องมือใหม่ โดยใช้วิธีของช่�งก่อสร้�งที่ใช้ส�ยย�งวัด

ระดับน้ำ� ส�ม�รถแก้ปัญห�ก�รตั้งระดับน้ำ�ได้ดีกว่�เครื่องมือร�ค�แพง

“อุปกรณ์ตัวใหม่ท่ีทำาข้ึนมา มีค่าผิดพลาดน้อยท่ีสุด หาได้ง่าย และทำาได้ง่าย ซ่อมได้เอง 

ตัวเก่าราคาสูงถึง 3,000 บาท ซ่อมเองไม่ได้ แต่ของที่ทำาใหม่ราคาหลักร้อย” ขลุ่ยเล่าถึง

อุปกรณ์ใหม่อย่างสบายอารมณ์ 

“อุปกรณ์ตัวนี้ทำาจากท่อพีวีซี นำาเทปมาติดให้เป็นสเกลที่สามารถอ่านได้ถึงหน่วย

มิลลิเมตร พอนำาสายยางติดไปกับตัวไม้ แล้วใส่น้ำาเข้าไป มันก็จะขยายทำาให้เราอ่านชัดขึ้น” 

น้ำานิ่งเล่าเสริม ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ที่ดัดแปลงใหม่ ทีมงานยังได้ใช้ความรู้ที่ร่ำาเรียนมาโดย

ไม่เคยรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร เช่น การวัดมุม (angle meter) ท่ีอาจารย์เป้สอนให้ใช้ความรู้ 

เรื่องของพิทากอรัสในการวัดค่าความลาดชันของหาดทราย 

ทีมงานวัดหาดทรายไปพรอ้มกับการสร้างการเรียนรู้ใหก้บัเครือข่ายท่ีอาสามาชว่ยงาน 

โดยตัง้ใจวา่ ในก�รออกไปวดัห�ดแตล่ะครัง้ตอ้งมกี�รพดูคยุ รวมทัง้มกี�รสรปุบทเรยีน

ก�รทำ�ง�นร่วมกันทุกครั้ง แต่การทำางานในท่ีโล่งแจ้งริมทะเลซึ่งอากาศร้อนมิใช่น้อย  

เมื่อเสร็จงานแต่ละครั้ง ทุกคนจึงอยู่ในสภาพเหนื่อยล้า ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ กระบวนก�ร
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สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นจึงถูกตัดออกไป ปรับเป็น 

ใช้เวทีประชุมร่วมกับเครือข่�ยทุก 4 เดือนในก�ร 

คืนข้อมูล และสรุปบทเรียนร่วมกับเครือข่�ยแทน 

ก�รทำ�ง�นที่ต้องพบปะพูดคุยกับเครือข่�ยที่

ประกอบดว้ยคนหล�ยวยั ท้ังผูใ้หญ ่และเดก็ เพือ่สร�้ง

ก�รเรียนรู้เรื่องห�ดทร�ย ทีมง�นถูกติดตั้งเครื่องมือ 

AAR (After Action Review) เพื่อใช้ถอดบทเรียน 

ร่วมกับอ�ส�สมัครหลังก�รวัดห�ดแต่ละครั้ง ทำ�ให้ 

ทมีง�นตอ้งขวนขว�ยเตมิเตม็คว�มรู ้และทกัษะใหแ้ก่

ตนเอง โดยรูปแบบก�รเรียนรู้ที่สำ�คัญคือ ก�รประชุม

ทมีง�นทกุวนัพฤหัสบด ีน้ำานิง่และฝนซึง่เปน็พีไ่ดถ้อยมา

เป็นที่ปรึกษา แบ่งบทบาท แจกงานให้น้องในทีมได้แสดง

ฝีมือ โดยเฝ้ามองการทำางานของน้องอยู่ห่างๆ จะเข้ามา

เสริมก็ต่อเม่ือน้องทำาไม่ได้ แล้วถอดบทเรียนหลังการทำางาน

ทุกคร้ัง เพื่อทบทวนการทำางานของแต่ละคน พ่ีทั้งสอง

มีหน้าที่กระตุ้น แสวงหา และเติมเต็มเทคนิคการทำางาน

เพื่อให้น้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

“เราจะมีวันประชุมกลุ่มเป็นกิจวัตรในทุกวันพฤหัสบดี

หลงัเลกิเรยีน ทกุคนจะเลกิเรยีนตัง้แตบ่า่ยโมง เพือ่พดูคยุ

ถงึการทำางานทีผ่า่นมาวา่ อะไรทีเ่ราทำาสำาเรจ็และไมส่ำาเรจ็ 

เพราะอะไร ทำาใหเ้กดิเวร์ิกชอ็ปย่อยๆ เยอะมาก เช่น เร่ือง

พรรณไม้ชายฝ่ัง เร่ืองสัตว์ริมหาด ซ่ึงทุกคนไม่เคยรู้เลย  

แต่ว่าทุกคนต้องเป็นเทรนเนอร์ เราถามน้องว่าผ่านการ 

วัดชายหาดมา 3-4 เดือน เราได้สร้างการเรียนรู้ให้แก่ 

อาสาสมัครหรือเปล่า หรือแค่มาวัดหาดแล้วจบไป” ขลุ่ย

อธิยายวิธีสร้างการเรียนรู้

ฟ้าเสริมต่อว่า พี่ๆ เขาอยากให้น้องฝึกเรื่องการ 

ต้ังคำาถาม โดยให้น้องแบ่งกลุ่มแล้วฝึกต้ังคำาถามจาก

ประเด็นท่ีได้รับ แล้วเราก็ถามน้องว่าทำาไมไม่ถามแบบนี้ 

เพราะมีกรณีตัวอย่างที่น้องต้นตาลซึ่งเป็นอาสาสมัครมา

ช่วยวัดหาด ต้นตาลวัดหาดอยู่ 2 จุด มีฟ้าเป็นเทรนเนอร์ 

ต้นตาลถามฟ้าว่า ทำาไม 2 จุดนี้มีปริมาณสัตว์ต่างกัน  

จุดหนึ่งเจอน้อย อีกจุดหนึ่งเจอมากกว่า ต้นตาลถามแล้ว

ฟ้าไม่สามารถอธิบายได้ หรือเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว 

ไม่สามารถต้ังคำาถามให้คนที่วัดหาดรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลง

อย่างไร จึงเปน็ทีม่าของการฝกึเชือ่มโยง และฝกึต้ังคำาถาม
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อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านีท้ีมง�นมีวิธีประเมินคว�มรู้คว�มเข้�ใจของอ�ส�สมัคร

ที่ม�ช่วยวัดห�ด โดยก�รใช้แบบสอบถ�มที่มีคำ�ถ�ม 2 ข้อคือ วันนี้รู้สึกอย่�งไร และ

วันนี้ได้เรียนรู้อะไร ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า ได้เรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์  

เมื่อใช้แบบสอบถามนี้อีกครั้งคำาตอบก็เหมือนเดิม ทีมงานจึงรู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล

ก�รนั่งคุยกันในวงเล็กๆ ระหว่�งทีมง�นกับอ�ส�สมัครที่ม�ช่วยวัดห�ด ต้องใช้

คำ�ถ�มชวนคุยไปเรื่อยๆ เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในวันนั้น เป็นเทคนิคที่เกรซบอกว่� 

ได้นำ�กลับไปปรับใช้ ก�รค่อยๆ ถ�มทีละประเด็น ทำ�ให้ได้ข้อมูล คนตอบก็พูดออก

ม�ได้ง่�ยขึ้น นั่นทำ�ให้รู้ว่� อ�ส�สมัครได้เรียนรู้อะไร ไม่ใช่ก�รต้ังคำ�ถ�มตรงๆ ว่�  

วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้�ง ซึ่งเป็นคำ�ถ�มที่คนทั่วไปตอบย�ก 

น้ำาน่ิงเล่าถึงเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีว่า เราต้องประเมินเขาทุกคร้ัง 

เพราะเราอยากรู้ว่า เขามาแล้วเขาได้เรียนรู้อะไร เข้าใจจริงหรือไม่ เป้�หม�ยเรื่องข้อมูล

ไม่ได้สำ�คัญกว่�คว�มรู้สึกว่�เข�เป็นเจ้�ของช�ยห�ด และช�ยห�ดเป็นสมบัติของเข� 

เข�เข้�ใจช�ยห�ดแค่ไหน ไม่ใช่แค่ม�วัดแล้วจบ แต่อย�กให้เข�ได้ทบทวนตนเองว่� 

เม่ือม�แลว้เข�ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งก�รเปลีย่นแปลงของช�ยห�ด เชน่ ตรงจุด B2 มหีนิแต่ไมม่ี

สตัว์ จุด B3 มีทราย แต่สตัวเ์ยอะ ซึง่คนทีเ่ปน็เทรนเนอรจ์ะตอ้งตัง้คำาถามกบักลุม่วา่ สงัเกต

เหน็ไหมวา่ 2 จดุนีมั้นตา่งกัน แลว้ลองเดาไหมวา่เพราะอะไร ถา้เขาฝกึสงัเกตกจ็ะตัง้คำาถาม

ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็อยากหาคำาตอบ 

น้ำานิง่บอกตอ่ว่า นอกจ�กง�นด�้นฐ�นขอ้มลูห�ดทร�ยทัง้ระบบและกระบวนก�ร

ทำ�ง�นอย่�งมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรม “ระดมทุน” ด้วยก�รทำ�สมุดทำ�มือข�ย เป็นอีก

กิจกรรมหนึ่งที่ทีมง�น Beach for Life ให้คว�มสำ�คัญ เพร�ะมองว่�เป็นช่องท�งที่จะ

สนับสนุนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยได้ เช่น กลุ่มน้องๆ อาร์ตบีชที่ต้องใช้งบประมาณ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน แต่เขาไม่สามารถเสนอโครงการได้

เพราะเขาเป็นเด็กเล็ก ไม่สามารถรวมเพื่อนได้ครบ 5 คน ก็สามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ไป

ขับเคลื่อนกิจกรรม หรือหาก Beach for Life จะจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนสงขลาก็

สามารถใช้เงินตรงนี้ได้เช่นกัน 

หาดคือชีวิต

การขับเคลื่อนงานหลายด้าน แต่ทีมงานต่างแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ท้ังๆ ที่ยังอยู่ในบทบาทของเยาวชน มีเบื้องหลังที ่

ทุกคนต่างรู้สึกร่วมว่า เป็นเพราะวิถีของการทำางานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

เอฟสะท้อนว่า เขาอยู่กับ Beach for Life ม�ตั้งแต่ปีแรก ทำ�จนมันกล�ยเป็น 

ส่วนหนึ่งของชีวิต ทำ�ม�ตั้งแต่ปีแรก และทำ�ม�เรื่อยๆ 3 ปีแล้ว เวล�ว่�งเร�ก็ม�ทำ�

ตรงนี้ ถ้�เร�ออกจ�ก Beach for Life ก็ไม่รู้จะทำ�อะไร ไปไม่เป็น ง�นกล�ยเป็น 

แขนข้�งหนึ่งของเร� กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของร่�งก�ยเร�ไปแล้ว ก็ตอบไม่ได้ว่�ทำ�ไม 

ต้องทำ� แต่คงเป็นเพร�ะเร�รักห�ด
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“ถามว่าเราได้อะไรจากโครงการนี้ ไม่ได้อะไรเลย ถ้าหาดมันสวยขึ้นมา วันหนึ่งผมก ็

ไม่ได้อะไร เพราะบ้านผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ สิ่งที่ได้อาจจะเป็นกระบวนการการทำางานมากกว่า 

ท่ีทำาใหเ้รานำามาปรบัใชใ้นชวีติประจำาวัน การพดูการจา การวางแผนการใชช้วิีต การวางแผน

การเรียน มันทำาให้เราวางแผนได้”

สำาหรบัฟา้ซึง่เดนิตามรอยพีส่าวคอื ฝน-อลสิ� บินดุสะ๊ บอกว่า ก�รทำ�ง�นทำ�ให้เธอ

เข้�ใจคว�มเป็นจริงของชีวิต เพร�ะคว�มรู้สึกตอนแรกที่ยังไม่ได้เข้�ม�ทำ�ง�นกับ 

Beach for Life ก็คิดว่� อย�กให้ช�ยห�ดทอดย�วเหมือนภ�พที่เคยเห็นตอนเด็ก  

แตเ่มือ่ไดเ้ข�้ม�สมัผสัจ�กก�รทำ�ง�นจรงิจงึรูว้�่ ขอเพยีงแคห่�ดไมถ่กูทำ�ล�ยเพิม่กดี็

ม�กแล้ว 

ส่วนน้องใหม่อย่างเกรซ บอกว่า Beach for Life เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกิจกรรมอื่น

ที่วัยรุ่นทั่วไปทำากัน “ในความรู้สึกเราคือมันเป็นอะไรที่จริงจังมาก มีสาระ แล้วพอได้เข้ามา

ทำามันก็มีสาระจริงๆ มีความรู้มากมายให้ค้นหา แล้วแต่ละอย่างที่เราเรียนรู้มาก็นำาไป

ประกอบการเรียนได้ด้วย เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เวลาเราไปวัดหาด เอาน้ำาใส่สายยาง ถ้าเรา

ลักน้ำาเป็น เมื่อก่อนก็เรียน มันก็อยู่ในหนังสือ แต่พอมาอยู่ตรงนี้เราได้ทำา รู้สึกว่าได้เอา

ความรู้มาใช้กับการทำางานตรงนี ้ถ้าเราตายไปก็มีคนมาสืบทอด หาดก็จะไม่ถูกทำาลาย

ไปมากกว่านี”้ 

“หาดเปน็พืน้ทีท่ีเ่ราเคยมคีวามสุข เราคงไมช่อบถา้มใีครมาทำาลายพืน้ทีค่วามสขุ

ของเรา เลยทำามาเรื่อยๆ ยิ่งทำาก็ยิ่งผูกพันกับหาด ผูกพันกับคนในชมรม ขลุ่ยมีน้อง

อีก 2 คน น้องเพิ่งเป็นเด็ก 2 ขวบ เราก็อยากให้น้องได้เห็นหาดท่ีกว้างอย่างที่เรา 

เคยเห็น เราก็เลยทำาตรงนี้ต่อไป อยากให้น้องเห็นหาดและอยากให้คนรุ่นต่อไปมา 

เห็นหาด ดูแลปกป้องหาดต่อไป” ขลุ่ยสะท้อนแรงขับที่ทำาให้เขาทำางานต่อไป 

น้ำานิ่ง พี่ใหญ่ในกลุ่มบอกว่า เหตุผลที่ง�น Beach for Life ไม่หยุด เพร�ะเร�ไม่

หยุดคิด เร�จะรู้สึกสนุกตลอดเวล� ใกล้ๆ สิ้นปี ก็สนุกอีกแล้วที่จะคิดง�นต่อยอด 

ตอ่ไป เหมอืนปีน้ีทำ�เรือ่งตดิต�มสภ�พห�ดสมหิล� ปหีน�้ซึง่เปน็ปทีี ่4 เร�จะประก�ศ

แนวถอยร่น1 ให้ได้ ซึ่งเร�ก็เริ่มเห็นลู่ท�งแล้วว่�เหม�ะม�ก เพร�ะพระร�ชบัญญัติ 

ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง (พรบ.ชท.) เปิดโอก�สให้

เสนอแนวถอยร่นได้ ข้อมูลที่เร�ทำ�ม�มันก็เป็นประโยชน์ เร�เลยรู้สึกว่� มีง�นให้ทำ�

ต่ออีกเรื่อยๆ รู้สึกเสพติดก�รทำ�ง�น และที่สำ�คัญคือสนุกที่ได้ทำ�ง�นกับน้อง 

“งานที่เราทำาในห้องเรียนไม่ได้สนุกเหมือนงานนี้ งานที่ทำาในห้องเรียนจะถูกตีกรอบ

จากอาจารย์ว่าต้องทำาแบบนี้ๆ แต่พอมาทำากับน้องแล้วดีมาก เราสามารถบอกน้องให้ทำา

ตามเราได้ แต่เอาเข้าจริงน้องๆ ฉลาดกว่าเราเยอะ เราสนุกที่จะคิดจะแลกเปลี่ยนกัน  

ถ้าน้องโอเคกับเราก็ได้ทำา ถ้าน้องไม่โอเคก็มาคุยกันว่า จะทำาอันไหน หรือบางทีก็ต้อง 

ขยำารวมความคิดกันแล้วถึงจะได้ทำา มันทำาให้รู้สึกท้าทายและสนุก”

1 เเนวถอยร่น หมายถึง พ้ืนท่ีกันชนระหว่างทะเลกับทรัพย์สินที่อยูบนเเผ่นดิน เช่น ถนน บ้าน อาคาร 

สาธารณปูโภค เพือ่ไมใ่หม้นุษยรุ์กลงไปในพืน้ทีข่องทะเล (พืน้ทีก่ารปรบัตวัตามธรรมชาต)ิ พืน้ทีก่นัชนนีไ้มอ่นญุาต

ให้รุกล้ำาลงไปด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น เเละป้องกันการกัดเซาะชายหาด
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สำ�หรับสถ�นก�รณ์ของห�ดทร�ยในคว�มรู้สึก

ของน้ำ�นิ่งก็เช่นเดียวกับฟ้� ท่ีรับรู้ว่� คงย�กที่จะได้

ห�ดสวยๆ กลับคืนม� แต่เป้�หม�ยในก�รขับเคลื่อน

ให้มีก�รรื้อถอนโครงสร้�งแข็งออกไป ยังคงเป็น 

หมุดหม�ยสำ�คัญของก�รทำ�ง�น เพร�ะถ้�ถึงวันนั้น

แสดงว�่ คนสงขล�เข�้ใจธรรมช�ตขิองห�ดทร�ยแลว้ 

เติบโตจากการทำางาน

เมื่อมองย้อนกลับไป ระยะเวลาท่ีก้าวมาจนถึงปีน้ี 

ทีมงานพบว่า การทำางานเรื่องหาดทรายของกลุ่มได้ 

ยกระดับข้ึน ตั้งแต่สร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีรู้จักเรื่องหาด สร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรใน

พื้นที่ จนในที่สุดถึงข้ันท่ีต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายของ 

ภาครัฐ เช่น ธรรมนูญชายหาดที่ได้ทำา MOU กับเทศบาล

ในปีที่ผ่านมา จนในปีนี้ท่ีโครงสร้างแนวเขื่อนก้ันการ 

กัดเซาะบริเวณหาดชลาทัศน์ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร  

กลุม่ Beach for Life และเครอืขา่ยเด็กและเยาวชนไดเ้ป็น

สว่นหนึง่ในการยืน่ฟ้องตอ่ศาลปกครองเพ่ือขอใหคุ้ม้ครอง

พื้นท่ีดังกล่าวไม่ให้ธรรมชาติถูกทำาลายโดยโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ 

การทำางานต่อเนื่อง ภาพคนทำางานก็เปลี่ยนแปลง 

ไปตามวันเวลา แต่ศักยภาพที่ถูกพัฒนาผ่านการทำางาน

ทำาให้แตล่ะคนเหน็ตนเองและพฒันาตนเองเพือ่ไปสู่จุดที่

ต้องการ 

ขลุ่ยเล่าว่า การทำางานในปีนี้ ต้องพบปะกับผู้คน

หลากหลาย ทำาใหไ้ดเ้รยีนรูเ้รือ่งก�รฟงั ทีต่อ้งพย�ย�ม

ฟังอย่�งตั้งใจ เพ่ือให้เข้�ใจถึงคว�มหม�ยที่ผู้พูด

ตอ้งก�รสือ่คว�ม สิง่น้ีกล�ยเปน็ก�รฝกึนสัิยก�รรบัฟงั

ทีต่ดิตัวไปในหอ้งเรยีน ทีข่ลุย่บอกว�่ จะฟงัครใูหเ้ข้�ใจ

โดยไมเ่ถยีง ไมต่อ่ต�้น เมือ่รบัฟงัก็จะเข�้ใจครมู�กขึน้ 

ซึ่งขลุ่ยสรุปในที่สุดว่� ก�รฟังนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยน

ทัศนคติของตนเองทำ�ให้มองโลกในแง่ดีม�กขึ้น และ

ใจเย็นม�กขึ้น รู้สึกตัวว่�เป็นผู้ใหญ่ม�กขึ้น 

“ต้องต่ืนมาวัดหาดจนกลายเป็นคนต่ืนเอง นาฬิกา

ไม่ต้องปลุกก็ตื่นเอง กลายเป็นคนตื่นเช้าไปเลย เวลาทำา

กจิกรรมวัดหาดเราตอ้งเตือนตัวเองให้ต้ังใจ เวลาเราเรียน

เราก็มีสมาธิกับการเรียน เราต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่ว่าจะมี

อนาคตที่ดี” ขลุ่ยบอก

ส่วนเกรซ ได้เพิ่มพูนทักษะก�รพูดจ�กก�รที่ต้อง

ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับคนจำ�นวนม�ก เช่นเดียวกับ

คว�มรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพร�ะตระหนักถึงบทบ�ท

หน้�ที่ของตนเอง “ก่อนที่จะเข้ากลุ่ม Beach for Life เรา

ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่ต้องทำาเป็นประจำา เราก็จะต่อรอง

ผดัผ่อนไปเร่ือยๆ อย่างทำาการบา้นกข็อตอ่เวลาตลอดแลว้

กม็าเรง่ทำาตอนเชา้ แต่พอทำางานประสานคนมาวดัหาด 

มนัไมท่ำาไมไ่ด้ ถา้ไมท่ำากจ็ะไมม่คีนมา เรากจ็ะติดนสิยั

“หาดเป็นพื้นที่ที่เราเคยมีความสุข เราคงไม่ชอบถ้ามีใครมาทำาลายพื้นที่ความสุขของเรา
เลยทำามาเรื่อยๆ ยิ่งทำาก็ยิ่งผูกพันกับหาด ผูกพันกับคนในชมรม...เราก็อยากให้น้องได้เห็น
หาดที่กว้างอย่างที่เราเคยเห็น เราก็เลยทำาตรงนี้ต่อไป อยากให้น้องเห็นหาดและอยากให้
คนรุ่นต่อไปมาเห็นหาด ดูแลปกป้องหาดต่อไป”
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กลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ไม่ผัดผ่อนทั้งการทำางานและการทำาการบ้าน” 

ดา้นฟ้า บอกว่า การทำางานทำาให้ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งก�รว�งแผนให้รอบคอบ ซึง่เกดิจาก

การที่ต้องรับผิดชอบหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์ “ถ้าเราดูแลไม่ดี อุปกรณ์หายไปหรือไม่ครบก็จะ

ทำางานไม่ได้ ทำาให้เราจะต้องเช็กให้ละเอียดรอบคอบ ในส่วนของเลขาจะอยู่กับเร่ือง  

การจดบนัทกึ ทีต่อ้งฟงัคนอืน่มากข้ึน เขา้ใจคนมากข้ึน เข้าใจเพือ่นมากข้ึน ทำาให้เวลา

เขาแสดงออก เราจะเข้าใจเขาว่าทำาไมเขาทำาแบบนั้น เราจะได้ไม่มีอคติต่อเขา”

ฟ้าเล่าต่อไปว่า ก�รรับผิดชอบจดบันทึกก�รทำ�ง�นในกลุ่ม Beach for Life ได้ฝึก

นิสัยใหต้ัง้ใจฟงั และรกัก�รเขยีน ทำ�ให้เวล�เรยีนกจ็ะจดบันทึกทุกวชิ� “เพราะเราต้อง

บนัทกึ เราตอ้งฟงัตลอด มนักต็ดิไปเวลาเรียนจะนัง่ฟังตลอด นัง่จด ไมเ่คยหลบั” ซึง่ผลพวง

ของนิสัยดังกล่�ว ทำ�ให้ส�ม�รถเรียนได้เกรดดีขึ้นโดยไม่ต้องคร่ำ�เคร่งท่องตำ�ร�

สว่นเอฟ บอกวา่ ไดเ้ปลีย่นเปน็คนทีม่กี�รว�งแผนชวีติ ว�งแผนก�รเรยีน ว�งแผน

ก�รทำ�ง�นม�กขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยวางแผนอะไรมากมาย เจอหน้างานก็จะทำาเลย บุคลิก

สว่นตวักเ็ปลีย่นไปจากเดมิทีเ่ปน็คนโผงผาง คิดอะไรกพ็ดูออกมาเลย ไมค่อ่ยใสใ่จความรูส้กึ

ของใคร ก็กลายเป็นคนที่นิ่ง คิดก่อนพูดมากขึ้น การสะท้อนตัวเองของเอฟได้รับการยืนยัน

จากเพื่อนร่วมทีมอย่างล้นหลาม โดยน้ำานิ่งเล่าเพิ่มเติมว่า เอฟเป็นคนท่ีตรงต่อเวลาที่สุด 

ในทีม ในขณะท่ีสมาชิกบางคนในกลุ่มยังติดนิสัยมาสาย ไม่ตรงเวลา จนต้องทำาข้อตกลง

ร่วมกันว่า ถ้าใครมาสายเกิน 15 นาทีต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าในการทำากิจกรรมที่จะทำา

“ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนตรงที่เราต้องเตรียมบางอย่างก่อนทำางาน เวลาผม 

เรียนหนังสือ ผมเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าหัว ตอนนี้จะต้องอ่านก่อน เตรียมตัว

ก่อนไปนั่งเรียน เวลาเรียนก็นั่งฟังอย่างตั้งใจ เป็นการเรียงความรู้ในหัว ทำาให้เรียน

เข้าใจง่ายขึ้น แล้วปกติเป็นคนเลือกทำางาน อย่างจดบันทึกจะไม่เอา ชอบงานที่ต้อง

คิดอะไรใหม่ๆ เสมอ แต่ตอนน้ีทำาทุกอย่างไม่เลือกงาน งานที่บอกว่าไม่เอา ไม่ทำา 

ก็จะน้อยลง แต่จะทำาทุกงาน นี่คือสิ่งที่เราได้จาก Beach for Life”

คว�มรู้สึกรู้ร้อนรู้หน�วกับสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับห�ดสมิหล�-ชล�ทัศน์ ของ

เย�วชนกลุ่ม Beach for Life ยังคงเข้มข้นแม้ทำ�ง�นผ่�นม� 3 ป ีโจทย์การทำางานเพื่อ

ปกปอ้งชายหาดเกิดข้ึนเพ่ือเติมส่วนท่ีขาด น่ันคือฐานข้อมูลจากการติดตามชายหาดท้ังระบบ 

ท่ีทุกหน่วยงานสามารถนำาไปใชไ้ด ้เป็นความรู้ทีช่ว่ยให้การดแูลชายหาดเป็นไปอย่างถูกต้อง 

เป็นไปด้วยความเข้าใจธรรมชาติของหาด เพ่ือรักษาหาดให้เป็นทรัพยากรที่ทุกคนได้ใช้

ประโยชน์ไปอีกนานเท่านาน พร้อมกับการค่อยๆ ก่อตัวอาสาสมัครคนสงขลาที่เข้ามาร่วม 

เรียนรู้ ร่วมรู้ร้อนรู้หนาว เพราะทุกคนต่างเป็นเจ้าของหาดนี้ด้วยกัน ที่สำ�คัญห้องเรียน 

ห�ดทร�ยแห่งนี้ยังได้สร้�งพลเมืองเย�วชนสงขล�ที่รู้จริง ทำ�จริง คิดก้�วข้�มปัญห� 

รับผิดชอบ และมีหัวใจที่เค�รพต่อทรัพย�กร ต่อบ้�น ต่อเมือง ด้วยเพร�ะเข�รู้สึกรัก

และตระหนักถึงคุณค่�ของสิ่งเหล่�นี้ และพร้อมจะส่งต่อคุณลักษณะนี้ให้เย�วชน

สงขล�รุ่นต่อรุ่น อย่�งไม่หยุดหย่อน
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โครงการหาดเพื่อชีวิต 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร

ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อภิศักดิ์ ทัศนี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรเเกรมพัฒนาชุมชน 

 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล�

ภัฏฏินี คงประดิษฐ์ ณัฐพงษ์ จันทลักขณา

อณากร สีดำา อลิสรา บินดุส๊ะ  

ชนินทร์ วงค์บุดดา เพรซเชิซ เอเบเล อีเลชุคกุล
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เยาวชนรักษ์หาดสมิหลา

โครงการเฝ้าระวังและติดตามหาดสมิหลา
กรณีศึกษาเรืออรพิน 4
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การลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง ทำาให้ทีมประจักษ์ว่าธรรมชาติม ี
ความสามารถในการซ่อมแซมตนเอง ไม่ควรนำาโครงสร้างแข็ง 
ไปขวาง การได้สัมผัสกับชายหาดและทะเลที่เห็นอยู่เจนตาในมิติใหม่ 
ทำาให้ทีมงานรู้สึกผูกพันกับชายหาดสมิหลามากขึ้น รู้สึกว่าตนเอง 
เป็นเจ้าของที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 

ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Beach for Life คือจุดเริ่มต้นที่ดึงดูด เกมส์- 

วัชรภัทร นุ่นแก้ว ว�-ปรีย�นันท์ พันธ์สุข ดี-ปิยะวดี ชูพิฤทธิ์ ไทร-พันไทร คงสุกแก้ว 

และ เบญ-ธิด�รัตน์ แก้ววิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบ�ล 5  

(วัดหัวป้อมนอก) อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� เข้ามาสนใจต่อความเป็นไปของหาดสมิหลา 

ชายหาดคู่บ้านคู่เมืองของคนสงขลา

ทำาเพราะสนใจใคร่รู้

เมื่อเรือบรรทุกสินค้าอรพิน 4 แล่นมาเกยต้ืนติดชายหาดสมิหลา พวกเข�เห็นเป็น

โอก�สที่น่�จะศึกษ�ผลกระทบที่เกิดขึ้นไว้เป็นองค์คว�มรู้ของท้องถิ่น
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“การที่มีเรือมาติดที่หน้าหาดก็เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะมันเคยมีกรณีเช่นนี้
เกิดขึ้นเมื่อครั้งเรือชื่อปานามามาติดตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เกิด เราเลยสนใจ
อยากรู้ว่า เรือมาติดได้อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อหาดอย่างไรบ้าง”

“พี่นิ่ง1 ถามว่า สนใจทำาโครงการไหม การที่มีเรือมาติดที่หน้าหาดก็เป็นเรื่องน่าสนใจ 

เพราะมันเคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเม่ือคร้ังเรือชื่อปานามามาติดต้ังแต่สมัยที่เรายังไม่เกิด  

เราเลยสนใจอยากรู้ว่า เรือมาติดได้อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อหาดอย่างไรบ้าง” เกมส์เล่า

ที่มาของการทำางาน

แม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมโรงเรียนจำานวน 17 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม Beach for Life 

แต่เมื่อต้องมาทำาโครงก�รเฝ้�ระวังและติดต�มห�ดสมิหล� กรณีศึกษ�เรืออรพิน 4  

กลับเหลือสมาชิกเพียง 5 คนที่สมัครใจมาทำาโครงการ ไทร หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าว่า ที่เข้า

มาทำาโครงการเพราะสนใจ ไม่เคยรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับหาดที่กลุ่ม Beach for Life นำาเสนอ

มาก่อน จึงอยากศึกษาเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ 

“เรารูแ้คท่ีพ่ีน่ิง่บอก รูแ้คท่ฤษฎ ียงัไมไ่ด้ลองปฏิบัติ จึงอยากลองปฏิบัติดูว่ามนัจริงไหม 

อยูท่ีโ่รงเรยีนเราก็ไมใ่ชเ่ดก็กจิกรรม อยากลองทำากจิกรรมดบู้าง จึงเป็นคร้ังแรกของพวกเรา

ที่ได้ทำาโครงการ” ไทรเล่า

“อยู่โรงเรียนไม่ค่อยได้ทำากิจกรรมอะไร เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจดี และหาดก็เป็น

หาดของเราด้วย จึงอยากรู้ว่า การที่เรือมาติดจะส่งผลกระทบต่อชายหาดหรือไม่ 

อย่างไร” บีเสริมในส่วนแรงบันดาลใจของตนเอง

1 อภิศักดิ์ ทัศนี หัวหน้าโครงการหาดเพื่อชีวิต (กลุ่ม Beach for Life) 
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“กิจกรรมในโครงการเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาที่ทำาให้ทีมงานต้องจัด
ระบบชีวิตใหม่ การเรียนรู้เรื่องการแบ่งเวลาสำาหรับงานที่โรงเรียน
กับงานโครงการ และชีวิตส่วนตัว หากเสาร์-อาทิตย์ใดงานชน
ทีมงานมักจะจัดสรรครึ่งเช้าของวันเสาร์ไว้สำาหรับกิจกรรมวัดชายหาด
ส่วนงานเรียนที่ต้องทำากับเพื่อนร่วมชั้นจะใช้เวลาในช่วงบ่ายวันเสาร์
หรือวันอาทิตย์” 

จ�กชวีตินกัเรยีนทีเ่รยีนและเลน่ไปต�มวยั พวกเข�อ�ส�ก�้วเข�้ม�เรยีนรู้สิง่ใหม่

โดยมีพ่ีนิ่ง และดร.เป้2 เป็นท่ีปรึกษ� ต้ังแต่ก�รร่�งโครงก�ร ก�รเติมเต็มคว�มรู้  

ทักษะ แนะนำ�เครื่องมือและวิธีก�รวัดช�ยห�ดอย่�งง่�ย เช่น เครื่องมือก�รวัดรูปตัด

ช�ยห�ด เครื่องมือก�รตรวจวัดคว�มล�ดชันช�ยห�ด เครื่องมือก�รสำ�รวจตะกอน

ทร�ย ก�รใช ้GPS วัดแนวช�ยฝัง่ ตลอดจนก�รบันทกึและก�รถ�่ยภ�พ ซึง่เปน็วธิกี�ร

ที่เย�วชนและช�วบ้�นส�ม�รถเรียนรู้เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รเฝ้�ระวังช�ยห�ดได้

สำานึก “รับผิดชอบ” กำากับสู่ความสำาเร็จ

แผนการศึกษาและติดตามผลกระทบจากเรือบรรทุกสินค้าอรพิน 4 ที่เกยต้ืน  

ถูกออกแบบโดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาบริเวณแหลมสนอ่อน ซึ่งเป็นชายฝั่งที่เรือมาติด กำาหนด

ระยะเวลาในการวัด เก็บข้อมูลดูการเปลี่ยนแปลง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมถึง 31 

พฤษภาคม 2557 ซึ่งวัดหาดทั้งหมดจำานวน 8 ครั้ง โดยทีมงานกำาหนดร่วมกันว่าจะวัดทุก

เช้าวันเสาร์ 

“ดร.เป้สอนเรื่องการทำางานอย่างเป็นข้ันตอน มีสื่อมาให้ดูพร้อมทั้งอธิบาย และพา

พวกเราลงพ้ืนที่ในครั้งแรกหลังจากนั้นพวกเราจะทำากันเอง” เกมส์เล่าที่มาของความรู้และ

ทักษะในการทำางาน

พฤติกรรมนอนดึกตื่นสายเป็นสิ่งคู่กันกับวัยรุ่น โดยเฉพาะในวันหยุดที่ไม่ต้องไป

โรงเรียน เด็กๆ ส่วนใหญ่มักจะตื่นสายในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่เมื่อต้องมาทำาโครงการ  

เวลาตื่นในเช้าวันเสาร์ของทีมงานถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย เพราะ 6 โมงเช้าคือเวลานัดหมาย 

ไมม่ใีครตอ้งปลกุใคร ทกุคนตอ้งปลกุตวัเองดว้ยคำาวา่ “สำ�นกึรบัผดิชอบ” ซึง่การต่ืนแต่เชา้

ก็มีรางวัลที่ทำาให้ทีมงานรู้สึกดี

“ความรู้สึกดี คือ ตอนเช้าเราจะเห็นทะเลใสมาก ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้เห็น เพิ่งเคย

เห็นทะเลสงขลาน้ำาใสมากตอนท่ีเราวัดหาด เพราะปกติเรามักมาทะเลตอนบ่ายหรือค่ำา  

แต่พอเห็นน้ำาทะเลตอนเช้าแล้วรู้สึกว่า น้ำาใส สวยไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามัน บางวันวัดหาด

เสร็จแล้วเราก็เล่นน้ำาทะเลกัน” ไทรเล่าถึงความประทับใจต่อบรรยากาศของทะเลยามเช้า

2  ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การวัดหาดทรายแต่ละครั้ง ทีมงานจะเก็บข้อมูล 

หน้าตัดของหาด ความลาดชัน สภาพแวดล้อมบริเวณ 

หาดท่ีวดั โดยใช้วิธีการและเครือ่งมือที ่ดร.เป ้สอน ในการ

วัดแต่ละครั้งต้องช่วยกันอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ทุกคนจึง

รู้โดยปริยายว่า มีสิทธิ์หายหน้าไปได้แค่ 2 คน ดังนั้นแม้

จะมีอุปสรรคในเร่ืองเวลาว่างท่ีไม่ตรงกันอยู่บ้าง แต่ทีมงาน

ก็สามารถจัดการให้มีตัวแทนอย่างน้อย 3 คนมาวัดหาด

ได้โดยไม่เสียงาน เพราะการวัดหาดแต่ละครั้งใช้เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง และต้องวัด 3 จุด ซึ่งกำาหนดระยะห่าง

กัน 100 เมตร วัดจากบนฝั่งลงไปในทะเล ส่วนการวัด 

ความยาวของหาดจะใช้ GPS นอกจากการวัดหาดแล้ว 

ทีมงานยังต้องสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณที่ 

วดัหาด พรอ้มทัง้บันทกึขอ้มูลและถา่ยรปู ซึง่กระบวนการ

ทำางานท้ังหมดมพีืน้ฐานจากกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

“การทำาโครงการนี้ต้องมีวินัยในตนเอง และต้อง

ทำางานเป็นข้ันตอน ถ้าเราไม่ทำาเป็นขั้นตอน งานจะเสีย 

วางแผนไว้อย่างไรต้องทำาตามนั้น” เกมส์สะท้อน

“เราต้องสร้างความรับผิดชอบให้กับตนเอง เพราะ

ถ้าขาดไปงานก็เสีย” บีเล่าเสริม

ความงอกงามของการเรียนรู้จาก
ห้องเรียนหาดทราย

กิจกรรมในโครงการเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาที่ทำาให้ 

ทมีง�นตอ้งจดัระบบชวีติใหม ่ก�รเรยีนรู้เรือ่งก�รแบง่

เวล�สำ�หรับง�นที่โรงเรียน กับง�นโครงก�ร และชีวิต

ส่วนตัว หากเสาร์-อาทิตย์ใดงานชน ทีมงานมักจะจัดสรร

ครึง่เชา้ของวันเสาร์ไว้สำาหรับกจิกรรมวัดชายหาด สว่นงาน

เรียนท่ีต้องทำากับเพ่ือนร่วมชั้นจะใช้เวลาในช่วงบ่ายวัน

เสาร์หรือวันอาทิตย์ 

นอกจ�กก�รจัดระเบียบชีวิตใหม่แล้ว ก�รได้นำ�

คว�มรูใ้นชัน้เรยีนม�ใชใ้นก�รวัดห�ด กเ็ปน็สิง่ทีค่ล�ย

คว�มสงสยักบัคำ�ถ�มต่อก�รเรยีนในบ�งวชิ�ว�่ “เรยีน

ไปเพ่ืออะไร” เชน่ ก�รใชส้ตูรพที�โกรสัในก�รห�คว�ม
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ล�ดชันของห�ดทร�ย เมื่อทีมง�นได้ปรับใช้คว�มรู้ใน

ชวีติจรงิ จึงยอ้นกลบัไปสร�้งคว�มซ�บซึง้ตอ่ก�รเรยีน 

และรู้สึกว่�ต้องตั้งใจเรียนม�กขึ้น

ผลการสำารวจ ถูกรวบรวมและนำาไปเผยแพรใ่นวาระ

การจัดงาน “แลเลแลหาด” ครั้งที่ 3 และในวาระโอกาส

ทีท่มีงานไดร่้วมกิจกรรมกบัเครอืขา่ยพลงัพลเมืองเยาวชน

สงขลา โดยข้อค้นพบของทีมงานพบว่า 

“จะเห็นว่าหาดที่ถูกกัดเซาะ คือ ปกติลมจะพัดจาก

ใตข้ึน้ไปเหนอื ทรายก็จะวนเวียนอยา่งนี ้ถึงแม้หนา้มรสมุ 

ทรายอาจจะหายไปบ้าง แต่ธรรมชาติจะสร้างของมันเอง 

ถ้าเราเอาอะไรมาขวางไว ้เหมือนกบัเรอือรพิน 4 ทีม่าขวาง

ทางเดนิของทราย ซึง่ไม่ใช่วิถีธรรมชาตขิองทรายกับทะเล 

ทำาใหเ้กดิผลเสียคือ ชายหาดอีกดา้นถกูกัดเซาะ ทำาใหถ้นน

พังหรือต้นไม้พัง ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติอาจถูกกัดเซาะ

บ้างแต่มันก็จะซ่อมแซมได้ด้วยตัวของมันเอง ถ้าเราเอา

โครงสรา้งแข็งมาวางกเ็หมอืนกนักบัเรอื แตเ่รอืยงัเอาออก

ไปได้ โครงสร้างแข็งไม่สามารถเอาออกได้” ไทรเล่าถึง 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปรากฎการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า ด้านทิศใต้ของเรือจะมีทรายมาทับถมเพิ่มขึ้น 

ในขณะทีอี่กด้านหนึง่หาดทรายจะเวา้แหวง่ดว้ยอานภุาพ

ของโครงสร้างแข็ง (เรือ) ท่ีขวางอยู่ทำาให้ธรรมชาติไม่สามารถ

ฟื้นคืนตัวเองได้

“ระบบนิเวศบริเวณนั้น ก่อนหน้านี้จะมีผักบุ้งทะเล 

หรือหญ้าเยอะ พอเรือมาติด แล้วมีการขุดทรายรอบๆ 

ทอ้งเรือเพ่ือกูเ้ร่ือ ทำาใหน้้ำาขุ่น หญา้และผกับุ้งทะเลกห็าย

ไปด้วย พอเรือออกไปแล้วผักบุ้งทะเลก็กลับคืนมา หญ้าและ

ผักบุ้งทะเลจะช่วยยึดหน้าทรายไว้ นี่เป็นความรู้ใหม่ที่

เราได้รู้ แต่เราก็ยังไม่ได้รู้ระบบนิเวศทุกอย่าง ค่อยๆ รู้

เพิ่มขึ้นจากการทำาโครงการนี้” เกมส์เล่าถึงการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

หลังย้ายเรืออรพิน 4 ออกไปจากจุดที่เกยต้ืนเพียง

ไม่นาน เมื่อไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างหาดทรายกับทะเล 

ธรรมชาติก็ซ่อมแซมหาดทรายให้กลับมาเหมือนเดิม 

โดยที่ไม่ต้องมีใครไปทำาอะไร 

ก�รลงมือปฏิบัติก�รด้วยตนเอง ทำ�ให้ทีมง�น

ประจกัษว์�่ ธรรมช�ตมิคีว�มส�ม�รถในก�รซอ่มแซม
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ตนเอง ไม่ควรนำ�โครงสร้�งแข็งอะไรไปขว�ง และก�รได้สัมผัสกับช�ยห�ด และทะเล

ทีเ่ห็นอยูเ่จนต�ในมติใิหม ่ทำ�ใหที้มง�นรูสึ้กผกูพนักับช�ยห�ดสมหิล�ม�กขึน้ รูส้กึว�่

ตนเองเปน็เจ�้ของทีต่อ้งเข้�ม�มสีว่นรว่มในก�รดแูล ทัง้น้ีทมีง�นตัง้ใจว�่ เมือ่รวบรวม

ข้อมูลครบแล้ว จะนำ�ม�ทำ�เป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ให้คนในจังหวัดสงขล�ได้รับรู้ถึง 

ผลกระทบของเรอือรพนิ 4 เพือ่ในอน�คตเกดิเหตุก�รณ์เชน่นีอ้กี จะได้มแีนวท�งแกไ้ข 

นอกจากการเผยแพรผ่ลงานในลกัษณะของเอกสารเปน็รปูเลม่แลว้ ทมีงานยงัมโีอกาส

สาธติและอธิบายวิธีการเฝา้ระวงัชายหาดแกช่มุชนทีอ่ยู่ริมฝัง่ทะเล ผูส้นใจ และเพือ่นๆ เพือ่

สื่อสารแนวคิดที่ว่า “ธรรมชาติมีความสามารถในการซ่อมแซมตนเอง มนุษย์ไม่ควร

แทรกแซงโดยการสร้างโครงสร้างแข็ง ซึ่งจะทำาให้ธรรมชาติไม่สามารถซ่อมแซม 

ตัวเองได้”

นอกจากนี้ยังได้สร้างแบบจำาลองเพื่ออธิบายภาพการเปลี่ยนแปลงของหาดสมิหลา

บริเวณแหลมสนอ่อน ที่เกิดการกัดเซาะขณะที่เรืออรพิน 4 มาติด การกู้เรือ และหลังจากที่

เรือออกไปแล้ว เพื่อใช้เป็นสื่ออย่างง่ายในการอธิบายให้คนอื่นๆ ได้เข้าใจถึงปรากฎการณ์

และผลกระทบจากโครงสร้างแข็งที่มากีดขวางทางคลื่น 

“ธรรมชาติมีความสามารถในการซ่อมแซมตนเอง มนุษย์ไม่ควรแทรกแซง
โดยการสร้างโครงสร้างแข็ง ซึ่งจะทำาให้ธรรมชาติไม่สามารถซ่อมแซม 
ตัวเองได้”
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6 เดือนผ่�นไป ทีมง�นบอกว่� แม้เรียนอยู่ห้องเดียวกัน แต่ถ้�ห�กไม่ได้ม� 

ทำ�ง�นร่วมกันในโครงก�รนี้ ก็คงรู้จักกันอย่�งห่�งๆ เพร�ะเป็นเพื่อนคนละกลุ่ม  

ก�รได้ม�ทำ�ง�นร่วมกันทำ�ให้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกัน และทำ�ให้เห็นถึง 

คว�มเปลี่ยนแปลงของเพื่อนในกลุ่มที่ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พจนโดดเด่นขึ้น

“ความเปลีย่นแปลงของเกมส์ คอื เขามภีาวะผูน้ำามากขึน้ พดูมหีลกัการ โดยเฉพาะ

เวลานำาเสนอที่โรงเรียนจะเห็นได้ชัดว่า เขาพูดได้ดี ส่วนตัวบีเองจากเดิมท่ีไม่ค่อยพูด  

ก็กล้าพูดและมีความรับผิดชอบมากขึ้น อาจเป็นเพราะพี่นิ่งชอบถามความคิดเห็น  

จงึเหมอืนการบงัคบักลายๆ ใหเ้ราตอ้งพดู” บสีะทอ้นการเปลีย่นแปลงของเพือ่นและตนเอง

เกมส์เสริมว่า รู้สึกว่าตัวเองเปล่ียนแปลง กล้าพูดมากข้ึน ทำางานมีระบบ มีวินัยมากข้ึน 

พอม�ทำ�โครงก�รนี้คว�มรู้สึกที่มีต่อห�ดก็เปลี่ยนไป รู้สึกว่�ห�ดมีประโยชน์ม�กกว่�

ที่เคยรู้ มันเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สัตว์บก เป็นที่ทำามาหากินของชาวประมง

เมื่อพวกเข�ได้นำ�ตัวและหัวใจม�สัมผัสกับห�ดทร�ย เฝ้�สังเกต เก็บข้อมูล 

วิเคร�ะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือและวิธีก�รที่เป็นวิทย�ศ�สตร์ จนมีคว�มรู้ม�ส่งต่อ

ใหค้นสงขล�เข�้ใจและรว่มกนัดแูลห�ดสมหิล� ดว้ยสำ�นกึว�่ห�ดน้ีสำ�คญัอย�่งไร และ

เข�ในฐ�นะเด็กสงขล�มีหน้�ที่ต่อบ้�นเกิดอย่�งไร หลังจ�กนี้สม�ชิกทุกคนจึงยังคง

ร่วมกันขับเคลื่อนง�นเฝ้�ระวังช�ยห�ดสมิหล�ร่วมกับเพื่อนๆ ในเครือข่�ยพลัง

พลเมืองเย�วชนสงขล�ต่อไป
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โครงการเฝ้าระวังและติดตามหาดสมิหลา 
กรณีศึกษาเรืออรพิน 4

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมทำ�ง�น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 

โรงเรียนเทศบ�ล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

วัชรภัทร นุ่นแก้ว ปรียานันท์ พันธ์สุข 

ธิดารัตน์ แก้ววิจิตร ปิยะวดี ชูพิฤทธิ์ 

พันไทร คงสุกแก้ว
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เส้นทางสร้าง
นักกฎหมายเพื่อสังคม

โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมาย 
เพื่อคุ้มครองหาดทรายอย่างยั่งยืน
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การทำางานโครงการนี้ เหมือนกับเราได้ไปทำางานด้านกฎหมายจริง ๆ 
เพราะในอนาคตการที่เราเป็นนักกฎหมาย เราต้องช่วยประชาชน  
ต้องลงไปศึกษาว่าประชาชนมีปัญหาอะไร และเราจะช่วยอะไรได้บ้าง  
ถือเป็น “กำาไร” ที่ทำาให้ได้เรียนรู้เรื่องการเป็นนักกฎหมายก่อนเพื่อน 
บทเรียนที่ได้รับรู้และลงมือทำาเปลี่ยนมุมมองจากสายตานักท่องเที่ยว 
สู่มุมมองของคนหวงแผ่นดิน จากมุมมองผ่านแว่นของนักกฎหมาย 
สู่มุมมองผ่านแว่นนักสังคม จากที่เคยยึดมั่นความคิดตัว ก็ได้ยินเสียง 
ของคนอื่นมากขึ้น 

สถานภาพนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัย แค่เรียนอย่างเดียวก็ยากแล้ว เพราะ

ตำารากฎหมายที่ต้องท่องจำามีไม่ใช่น้อย แต่เพราะสนใจต่อความเป็นไปของบ้านเมือง และ

มีพื้นฐานจากการทำางานกับกลุ่ม Beach for Life มาก่อน ทำาให้ ฝน-อลิส� บินดุส๊ะ สนใจ

ง�นขับเคล่ือนธรรมนูญห�ดสมิหล� ด้วยก�รต่อยอดก�รทำ�โครงก�รเพื่อคุ้มครอง 

ห�ดทร�ยในมิติของกฎหม�ย ซึ่งฝนเองก็กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะนิติศ�สตร์ 

มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์วทิย�เขตห�ดใหญ่ ฝนจึงชวนเพ่ือนร่วมชัน้ปีทำาโครงก�ร 

Law Long Beach ศึกษ�กฎหม�ยเพื่อคุ้มครองห�ดทร�ยอย่�งยั่งยืน
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นักกฎหมายสัมผัสชายหาด...ปลุกสำานึกมาตุภูมิ

ฝนบอกเล่าจุดเริ่มต้นการทำาโครงการว่า การทำางานของ Beach for Life ตลอด 2 ปีที่

ผ่านมา ได้พบว่า ยังไม่มีกฎหมายหาด จึงอยากเข้ามาทำาเร่ืองน้ี ประกอบกับอยากขับเคล่ือน

ธรรมนูญที่ Beach for Life ประกาศใช้เมื่อปีที่ผ่านมาให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  

โดยทำ�ง�นเชื่อมประส�นกับกลุ่ม Beach for Life ซึ่งขับเคลื่อนผ่�นก�รเก็บข้อมูล

ช�ยห�ด ส่วน Law Long Beach ขับเคลื่อนผ่�นก�ร

เก็บข้อมูลด้�นกฎหม�ย เพื่อร่วมแรงกันปกป้องห�ด

แต่การหาเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเพื่อน

ร่วมชั้นปีไม่เคยทำางานแบบนี้ และไม่เคยรู้จักหาดทราย

อยา่งลกึซึง้เทา่เธอ ฝนจงึขอให้ทมี Beach for Life จัดทริป

เรยีนรูเ้รือ่งหาดทรายเพ่ือให้เพ่ือนๆ รว่มชัน้ปไีด้สมัผสักบั

สถานการณป์ญัหาดว้ยตนเอง เปน็การฟอร์มทีมใหมผ่า่น

กระบวนการเรียนรู้เรื่องหาดทราย ก่อนที่จะได้ทีมงานซึ่ง

ประกอบไปด้วย เป้-อัษร�พงศ์ ฉิมมณี หงส์-กชม� อุดมศิลป์ อ๋อมแอ๋ม-จิรนันท์ จินด� 

อัน-ชมพูนุช กิจธิคุณ และ หยง-เกษร�ภรณ์ เกียรติเฉลิมล�ภ 

เมื่อต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ฝนในฐานะผู้มีประสบการณ์การทำาโครงการมาก่อน 

จงึพยายามหลอมรวมการทำางานของทมีดว้ยการพาทมีงานทัง้ 5 คนเรียนรูเ้ร่ืองหาดอกีคร้ัง 

โดยจดักจิกรรมลงพืน้ทีเ่รยีนรูเ้รือ่งระบบนเิวศหาด และการพงัทลายของหาดสงขลา กจิกรรม

มีทั้งการประชุมพูดคุยเพื่อทำาความเข้าใจ ฟังบรรยาย ดูภาพถ่าย และสำารวจหาด โดยให ้

น้ำ�นิ่ง-อภิศักดิ์ ทัศนี เป็นวิทยากรพาเรียนรู้ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งไปจนถึงเขาตังกวนเพื่อให้

เหน็ภาพรวม ใครมีขอ้สงสยักถ็ามไดต้ลอดเวลา จากนัน้จงึมารว่มวดัหาดกบันอ้งกลุม่ Beach 

for Life เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจจรงิๆ ไม่ใชเ่ชือ่เพราะเธอบอกหรอืน้ำานิง่บอก แตเ่ชือ่จากการ

ได้ลงมือวัดหาดด้วยตัวเอง 

เป้ ซ่ึงตัดสินใจเข้าร่วมทีม หลังจากได้รับรู้ถึงปัญหาจากการเรียนรู้ครั้งนี้สะท้อนว่า  

ตอนแรกที่ฝนชวนทำาโครงการ ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการทำางานของกลุ่ม Beach for Life  

แตเ่ม่ือไดม้าสมัผสัจงึรูว่้า การทีห่าดทรายถกูกดัเซาะไมไ่ดม้สีาเหตจุากธรรมชาต ิแตม่สีาเหตุ

ที่ลึกและซับซ้อนกว่านั้น จึงสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา 

“ตอนแรกทีย่งัไม่รูว้า่หาดพงัเพราะอะไร ผมยงัคา้นอยูใ่นใจวา่ บา้หรอืเปลา่มาต่อสูก้บั

ธรรมชาติ หาดมันพังเพราะน้ำาทะเล แต่พอมารู้ตอนน้ำานิ่งเฉลยว่า ที่จริงมันพังเพราะมีสิ่ง

ก่อสร้างมากีดขวางธรรมชาติ หาดจึงถูกกัดเซาะออกไปเรื่อยๆ ทำาให้เรามองหาดทราย 

ในมุมที่แตกต่างจากเมื่อก่อน เมื่อก่อนเรามองในมุมนักท่องเท่ียว แต่เมื่อเรารู้ว่า 

หาดทรายถูกกัดเซาะไปเพราะอะไร ทำาให้เราอยากรักษาดูแลมากข้ึน ไม่อยากให้

บริเวณนี้ถูกทำาลายไป และไม่อยากให้คนที่อยู่แถวนี้ หรือคนที่อยู่หลังหาดทรายไม่มี

ที่อยู”่ เป้เล่าถึงมุมมองของตนที่เปลี่ยนไป

“เห็นหาดทุกวัน จนรู้สึกว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
มันเป็นเหมือนวิวของบ้าน 
ตอนที่ฝนชวนให้มาทำา 
เรื่องหาด แค่ได้ยินคำาว่า 
“หาด” ก็อยากมาทำาแล้ว”
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เช่นเดียวกับหงส์ท่ีบอกว่า บ้านเธออยู่เกาะยอ แต่ก็ได้เห็นว่าบางคร้ังหาดทรายก็หายไป 

บางครั้งหาดทรายก็เพ่ิมขึ้น แรกๆ คิดว่าเป็นเพราะผลกระทบจากโลกร้อน แต่เมื่อได้มา 

เรียนรู้กับกลุ่ม Beach for Life จึงสนใจอยากเข้ามาศึกษาปัญหาที่แท้จริง โดยหวังว่�จะใช้

คว�มรู้ท�งด้�นกฎหม�ยม�ช่วยเพื่อนแก้ไขปัญห�

ดา้นออ๋มแอม๋ เลา่วา่ ตดัสนิใจเขา้ร่วมทมีเพราะอยากใช้เป็นโอกาสสร้างความสมัพันธ์

กับเพ่ือนใหม่ในมหาวิทยาลัย อีกท้ังในฐานะท่ีเป็นคนสงขลา เคยเห็นหาดสมิหลามาต้ังแต่เด็ก 

รับรู้ว่าหาดทรายมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลหาดทราย

สว่นอนัเลา่ว่าเธอเปน็เดก็เมอืงสงขลา ผา่นหาดทุกวัน เห็นต้ังแต่สมยัอนบุาลทีห่าดยัง

ยาวและลึก แต่พอสมัยมัธยมศึกษาก็คุยกับพ่อว่าหาดมันร่นข้ึนมาถึงถนนแล้วนะ เห็นหาด 

ทุกวันจนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันเป็นเหมือนวิวของบ้าน ตอนท่ีฝนชวนให้มา

ทำาเรื่องหาดสงขลา ได้ยินแค่คำาว่า “ห�ด” ก็อยากมาทำาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องนำามาผนวกกับ

กฎหมายที่เรียนด้วย ก็ยากพอสมควร อันเคยได้ยินเกี่ยวกับ Beach for Life มาเหมือนกัน  

แต่ไม่ได้รู้จักฝนเป็นการส่วนตัว จนมาอยู่คณะเดียวกัน

สำาหรับ หยง มองว่า การทำาโครงการเป็นอะไรที่ใหม่และน่าลอง แต่ก็ยังมีความรู้สึก

เฉยๆ กับสถานการณ์ปัญหา เพราะที่ผ่านมามองหาดทรายในมุมมองของนักท่องเที่ยว  

แต่เมื่อได้ลงเรียนรู้กับทีม Beach for Life จึงเข้าใจกระบวนการของการกัดเซาะชายหาด 

มากขึ้น ความรู้ใหม่ที่ได้รับรู้ ได้สั่นสะเทือนความรู้สึกให้อยากช่วยแก้ไข

“ตอนลงหาดครัง้แรกทำาใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการกดัเซาะชายหาดมากขึน้ จากทีเ่ราไมม่ี

ความรู้เรื่องนี้เลย พอได้ไปลงสัมผัสจริง ทำาให้รู้สึกกระตือรือร้น อยากทำาเรื่องนี้ให้

สำาเรจ็ สงขลาเป็นบา้นเรา สมิหลาเป็นหาดทีอ่ยูก่ลางใจเมอืง ถา้เรารกัษาหาดไว ้กเ็หมอืน

เรารักษาแผ่นดินของตนเอง มันมีความรู้สึกอย่างนั้น” 

“...เมื่อได้ลงสัมผัสกับพื้นที่จริง ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ทำาให้นึกถึง
เรื่องที่อาจารย์กฎหมายเคยบอกว่า กฎหมายกับสังคมมันอยู่ด้วยกัน 
เราต้องเข้าใจชาวบ้านด้วย”

ชายหาดและชุมชน...ห้องเรียนมีชีวิตของว่าท่ีนักกฏหมาย

กระบวนการเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์ริงกอ่นเขยีนโครงการทำาใหที้มงานม ี“คว�มเข�้ใจ

ใหม่” หลายด้าน ทั้งด้านระบบนิเวศ สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และรับรู้มิติทาง

สังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในฐานะนักกฎหมายในอนาคตด้วย เพราะการได้ลงสัมผัส  

พูดคุยกับคนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งเป็นชุมชนชายฝั่งทำาให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและความจำาเป็น 

ในการดำารงชีพ ทำาให้สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนนิติศาสตร์ ที่ต้องเข้าใจกฎหมายและ

เข้าใจความเป็นมนุษย์ของผู้คนในสังคมมากขึ้น 

“จากที่ขับรถผ่านทุกวัน เห็นเพียงแค่วิวของหมู่บ้านเฉยๆ แต่เมื่อได้ลงสัมผัสกับพื้นที่

จรงิ ไดพ้ดูคยุกบัชาวบา้น ทำาใหน้กึถงึเรือ่งทีอ่าจารยก์ฎหมายเคยบอกวา่ กฎหมายกบัสงัคม

มันอยู่ด้วยกัน เราต้องเข้าใจชาวบ้านด้วย” อัน สะท้อนความรู้สึก
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ขณะที่ฝนเสริมว่า ที่พาลงชุมชนเก้าเส้งเพราะคิดว่า

ถ้าเพื่อนรู้ปัญหาว่าหาดถูกกัดเซาะเพราะอะไร เพื่อนจะ

ต้องเสนอให้รื้อโครงสร้างแข็งแน่ๆ ก็เลยพาไปให้เห็น 

อีกว่าทำาไมจึงรื้อไม่ได้ง่ายๆ ให้ลองไปพูดคุยกับชาวบ้าน

ดูว่าพื้นท่ีที่เขาอยู่เมื่อเกิดการกัดเซาะแล้ววิถีชีวิตเขาเป็น

อย่างไร ชาวบ้านเขาก็เล่าด้วยความภูมิใจมากว่า พวกเขา

ตอ่สูเ้พือ่ให้ไดเ้ขือ่นมา ในขณะทีเ่ขือ่นกเ็ปน็สาเหตท่ีุทำาให้

หาดถูกกัดเซาะ ให้เพื่อนเกิดคำาถามในใจว่าชาวบ้านเขา

ภูมิใจกับเขื่อน ให้เพ่ือนลองคิดดูว่า บ้านเขาอยู่ตรงนี้  

ชาวบ้านคิดอย่างนี้ แล้วเราต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร  

เป็นอีกมุมที่เราต้องไปสัมผัสจริง มันไม่ได้จบแค่คำาว่า  

“รื้อ” โครงสร้างแข็ง แต่มันอยู่ที่ว่า “รื้ออย่�งไร” ที่จะไม่

กระทบชาวบ้าน 

“ก่อนหน้าท่ีจะพาเพื่อนไปชุมชนเก้าเส้งเราลงไปใน

ชมุชนกอ่น บอกเขาว่าพรุง่นีจ้ะพาเพ่ือนมานะ แตเ่ราบอก

เพือ่นวา่ จะพามาพดูคุยกบัชาวบา้นวา่เขาไดร้บัผลกระทบ

อย่างไร” ฝนเล่าเบื้องหลังการทำางาน

เรียนรู้กฎหมายชายหาด

ความเข้าใจใหม่ของทีมโดยเฉพาะมิติเร่ืองวิถีชีวิต

ของผูค้น เป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการเขียนข้อเสนอโครงการ 

จากเดิมที่กำาหนดเป้าหมายว่าจะทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ที่เป็นมาตรการทางกฎหมาย เพราะได้ทบทวนกฎหมาย

ต่างๆ ที่มีอยู่ของประเทศไทย พบว่า ยังไม่มีกฎหมายที่

ให้ความคุ้มครองหาดทรายโดยตรง แต่ระหว่างทางของ

การพัฒนาข้อเสนอโครงการ มีการออกพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ.ศ.2558 (พรบ.ทช.) ทมีงานจึงเกดิอาการ “งง” ว่าจะทำา

อะไรต่อไป เพราะ พรบ.ทช.วัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมให้

ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองหาด

โดยตรง แต่ในเนื้อกฎหมายไม่มีรายละเอียดว่า ชุมชนจะ

เข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร ร่วมทำาอะไรได้บ้าง และไม่มี

นิยามว่าชุมชนชายฝั่งคืออะไร 
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เมื่อเห็นช่องว่างของ พรบ.ทช. เช่นนี้ ทีมงานจึงปรับเป้าหมายโครงการใหม่ เป็นการ

สร้างความชัดเจนของคำาว่า “ชุมชนช�ยฝั่ง” แทน โดยมองว่าหากสามารถนิยามคำาว่า 

“ชมุชนช�ยฝัง่” ไดช้ดัเจน ก็จะสามารถนำาไปเชือ่มโยงกบัการขบัเคลือ่นงานของ Beach for 

Life ที่มีเป้าหมายในการทำาข้อเสนอระยะถอยร่น1 ในปีถัดไปได้ 

ด้วยเหตุนี้ แผนงานของโครงการต่อจากนี้จึงประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องกฎหมาย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านเร่ืองกฎหมายหาด และชุมชนชายฝ่ัง  

ทีมงานจึงเริ่มต้นทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานวิจัยของอ�จ�รย์เอ-ธีรวัฒน์ 

ขวัญใจ ที่ปรึกษ�โครงก�รเป็นแหล่งข้อมูลชี้เป้ากฎหมายที่ต้องทำาการวิเคราะห์ 

“พอทำาจริงๆ มันติดตอนหาความรู้เรื่องกฎหมาย เพราะเราคิดว่ามันง่ายเกินไปที่จะ 

ดูแค่งานวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยของอาจารย์ทำาให้เรารู้แค่ปัญหากฎหมายหาดใน

ประเทศไทยเท่านั้น” ฝนเล่าถึงอุปสรรคที่พบเจอในด่านแรก

ระหว่างทางของการควานหาเป้าหมาย ทีมงานเต็มเป่ียมไปด้วยไฟในการทำางาน  

ต่างหันหน้าปรึกษากันเองและปรึกษาอาจารย์ จนได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ต้องใช้เป้าหมาย 

ในการขับเคลื่อนงานเป็นตัวตั้ง แล้วจึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลสนับสนุน 

ทำาให้สามารถจำากัดกฎหมายที่จะศึกษาเหลือเพียง 5 ตัวคือ พรบ.ทช. พรบ.สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ EIA ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน

1 เเนวถอยร่น หมายถึง พ้ืนท่ีกันชนระหว่างทะเลกับทรัพย์สินที่อยูบนเเผ่นดิน เช่น ถนน บ้าน อาคาร 

สาธารณูปโภค เพือ่ไมใ่หม้นุษยล์กุลงไปในพืน้ท่ีของทะเล(พืน้ทีก่ารปรับตวัตามธรรมชาต)ิ พืน้ทีก่นัชนนีมิ้อนญุาต

ให้ลุกล้ำาลงไปด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น เเละป้องกันการกัดเซาะชายหาด
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“ทีมงานเลือกใช้โจทย์ของการทำางานเป็นตัวตั้ง แล้ววิเคราะห์กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตามโจทย์นั้น คำาถามในการวิเคราะห์รอบนี้จึงเป็นเรื่องว่า
หาดสมิหลาเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ทำาไมถึงเป็น เป็นอย่างไร
หาดทรายสามารถโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้หรือไม่ ใครเป็นเจ้าของ 
การใช้ประโยชน์พื้นที่หาดทรายของประชาชนทำาได้อย่างไรบ้าง และ
คำาถามสำาคัญคือ ถ้าหาดทรายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว
จะได้รับการคุ้มครองอย่างไร ใครทำาหน้าที่คุ้มครอง”

การทบทวนกฎหมายต่างๆ แกนนำาได้ชักชวนเพื่อนทั้งในและต่างคณะอีก 15 คนมา

ร่วมกันศึกษาข้อกฎหมาย ด้วยคิดว่า การชวนเพื่อนต่างสาขาวิชาเข้าร่วมเรียนรู้ตั้งแต่แรก

จะทำาให้ทีมงานรู้ว่าต้องสื่อสารภาษากฎหมายอย่างไรให้คนที่อยู่ต่างแวดวงเข้าใจได้ โดย 

จัดเป็นรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus group) ให้เพื่อนร่วมกันศึกษา พรบ.ทช. ซึ่งมีกรอบ 

การศึกษาคือ สาระสำาคัญและเจตนารมณข์องกฎหมาย ขอ้ด ีข้อเสยี และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกฎหมายนั้นๆ 

“ตอนออกแบบเราคดิวา่ มันคงไมเ่ครยีดหากทำาเปน็โฟกสักรุป๊ ตอนเชา้แยกกนัคน้ควา้

ข้อกฎหมาย ตอนเย็นเอากฎหมายมาดูด้วยกัน แต่เมื่อต้องลงมือทำาเอง พอมีคำาถามหรือ

ข้อสงสัย ก็ไม่มีใครตอบได้ เพราะรู้เท่าๆ กัน กลายเป็นว่า มีข้อสงสัยค้างเติ่งอยู่อย่างนั้น” 

ฝนเล่า

เม่ือพบอุปสรรคด่านท่ี 2 ทำาให้ทีมงานต้องเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วม

กระบวนการวเิคราะห์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนซึง่ไมไ่ด้

มีกฎหมายเพียงตัวเดียวที่เกี่ยวข้อง แต่มีทั้ง พรบ.สิ่งแวดล้อม กฎหมาย EIA ระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรี และกฎหมายแต่ละตัวก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องพ่วงตามมาอีก แม้ว่าจะมี

อาจารย์ช่วยอธิบาย แต่ด้วยความเครียดท่ีหมกมุ่นอยู่กับการวิเคราะห์ตลอดทั้งวัน ทำาให้

ทีมงานต่างอยู่ในอาการสติสัมปชัญญะหลุดลอยกันถ้วนหน้า

“พออาจารย์เข้ามาอธิบาย พวกเราก็ลอยกันหมดแล้วในตอนเย็น คือ เพื่อนเครียด  

แต่เพื่อนไม่บอก เราก็จัดแบบนี้ต่อไป เพราะเราคุ้นอยู่คนเดียว” ฝนเล่าถึงบรรยากาศการ

ทำางานอย่างเข้มข้นที่เพื่อนๆ ไม่คุ้นชิน 

โดยมีเป้เสริมว่า กฎหมายตัวหน่ึงต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจนานมาก อย่างเราเรียน

กันในห้องเรียน กฎหมายแต่ละมาตราเราใช้เวลาตลอดทั้งชั่วโมง หรือสองชั่วโมง แต่พอเรา

ทำาโฟกัสกรุ๊ปกฎหมาย 20-30 มาตรา เราใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง

แม้จะอยู่ในอาการเลื่อนลอยเพราะหมดแรง ทีมงานก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ข้อสงสัยที่

เกิดขึน้ของทมีงานคอื ชอ่งวา่งของกฎหมาย โดยกฎหมายแตล่ะตวัตา่งถกูเขยีนใหค้รอบคลมุ 

ใหมี้การตคีวาม ซึง่ชอ่งวา่งของกฎหมายมทีัง้โอกาสและขอ้เสยี ดงันัน้จงึขึน้อยู่กบัการตคีวาม

ในการปรับใช้
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 อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้บทเรียนจากการทำาโฟกัสกรุ๊ปว่า ก�รวิเคร�ะห์กฎหม�ย 

ไม่ควรเน้นกฎหม�ย แต่ควรเน้นประเด็นที่เร�อย�กรู้ โดยต้องดูว่�เจตน�รมณ์ของ

กฎหม�ยคืออะไร ข้อดีของกฎหม�ยคืออะไร 

นิยามความหมาย “ชุมชนชายฝ่ัง”

บทเรียนจากการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง นำามาสู่การออกแบบเวทีครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้มุ่ง

เน้นศึกษากฎหมายในประเด็นที่ต้องการรู้ เช่น สถานะของหาดทรายคืออะไร ซึ่งเป็นเรื่อง

ท่ีทีมงานมคีวามรูอ้ยูบ่า้งแลว้ ประกอบกบัการทีท่มีงานคน้ควา้หาเอกสารประกอบการสอน 

และบทความที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา จึงทำาให้การวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายที่

เกี่ยวข้องราบรื่นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา 

“ครั้งนี้สนุก เพราะเป็นเรื่องที่เราพอมีความรู้อยู่บ้าง เรื่องพวกนี้มีตำาราอธิบายอยู่ 

คอ่นข้างเยอะ พอมนัเปน็เรือ่งทีเ่รารูบ้า้ง เมือ่มข้ีอสงสยัเรากพ็อจะถกเถยีงกนัได้” ฝนอธบิาย

ก�รออกแบบกิจกรรมตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นม�กขึ้น เพร�ะทีมง�นเลือกใช้โจทย์

ของก�รทำ�ง�นเป็นตัวตั้ง แล้ววิเคร�ะห์กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องต�มโจทย์นั้น คำ�ถ�มใน

ก�รวิเคร�ะห์รอบน้ีจึงเป็นเรื่องว่� ห�ดสมิหล�เป็นสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ทำ�ไม 

ถึงเป็น เป็นอย่�งไร ห�ดทร�ยส�ม�รถโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของใครได้หรือไม่ ใครเป็น

เจ้�ของ ก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ห�ดทร�ยของประช�ชนทำ�ได้อย่�งไรบ้�ง และคำ�ถ�ม

สำ�คัญคือ ถ้�ห�ดทร�ยเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินแล้ว จะได้รับก�รคุ้มครอง

อย่�งไร ใครทำ�หน้�ที่คุ้มครอง 

“บรรยากาศครั้งที่ 3 ดีขึ้น ไม่เครียด พอไม่เครียดก็คิดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น  

เราสามารถเรียนรู้โดยไม่กดดัน เม่ือไม่รู้สึกกดดัน ข้อมูลท่ีได้มันก็เยอะกว่าเดิม สามารถ 

ตอบคำาถามได้มากกว่าเดิม” เป้สะท้อนถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 

การที่ได้ร่วมกันทบทวนกฎหมาย ทำาให้ทีมงานค้นพบแนวทางการทำาโครงการชัดเจน

มากขึ้น และได้เรียนรู้ว่า เรื่องที่ทำาเป็นเหมือนการลองผิดลองถูก เพราะแม้กระทั่งอาจารย์

ที่ปรึกษาเองก็เรียนรู้ไปพร้อมกับทีมด้วย เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำามาก่อน จึงไม่มี

แนวทางที่จะให้ศึกษาได้ 

เมื่อมุ่งเน้นไปที่การนิยามคำาว่า “ชุมชนช�ยฝั่ง” ซึ่งเป็นช่องว่างที่ พรบ.ทช. นิยามไว้

กว้างๆ ซ่ึงการกำาหนดนิยามคำาๆ น้ีทีมงานเลือกท่ีจะเก็บข้อมูลจากชุมชนให้มากข้ึน แผนงาน

ที่คิดว่าจะศึกษาข้อกฎหมายและจัดทำาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย แล้วจัดเวทีประชาคม  

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จึงถูกปรับเป็นเวทีย่อยๆ ในชุมชนบริเวณชายฝั่ง

หลายแห่ง หลายๆ ครั้ง เพื่อร่วมกันกำาหนดนิยาม

“ถ้าต้องเก็บข้อมูล เราต้องทำาเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ใช่แค่กฎหมาย แต่ต้องเป็นเรื่องทาง

สังคมด้วย ที่เราวางไว้คือ เราทำาเรื่องชุมชนชายฝั่ง เราต้องเข้าไปคุยกับคนในชุมชนหลายๆ 

ครัง้วา่เขาใชป้ระโยชนจ์ากชายหาดอยา่งไร เขารู้ไหมว่าเขาเป็นชมุชนชายฝัง่ ถอืเปน็การหา
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ข้อมูลจากชาวบ้านและรับฟังชาวบ้านไปด้วยพร้อมกัน 

เพือ่หานยิามคำาวา่ “ชมุชนชายฝัง่” ซึง่เปน็หนทางหนึง่ที่

จะนำาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเป้าหมายโครงการยัง

คงเดมิ เพยีงแตเ่ปลีย่นกระบวนการทำางานเทา่นัน้” ฝนเลา่

ถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน

ขณะทีเ่ปเ้สรมิว่า เรือ่งทีเ่ราจะทำาตอ่ไปคือเรือ่งชมุชน

ชายฝั่งซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับ 10 ชุมชน ซึ่งถ้าเราได้ข้อ

สรปุวา่ สถานท่ีแบบน้ี การกระทำาแบบนี ้เปน็ลกัษณะของ

ชมุชนชายฝ่ัง มนักจ็ะมปีระโยชนก์บัเขาในการทีจ่ะอนรัุกษ์

หาด อนุรักษ์วัฒนธรรมของเขา โดยใช้สิทธิของชุมชน

ชายฝั่งได้ ซึ่งสิทธิชุมชนเป็นสิทธิท่ีมีการรับรองอยู่ใน

รัฐธรรมนูญอยู่แล้ว

ทีมงานบอกว่า หากพวกเขาสามารถร่วมกันให้คำา

จำากัดความของ “ชุมชนช�ยฝั่ง” ได้ การต่อยอดการ

ทำางานเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่ม Beach for Life ที่จะ

เสนอระยะถอยร่น ก็จะสามารถอ้างสิทธินี้ได้เช่นกัน 

เติบโตอีกข้ันจากการเผชิญ 
“สถานการณ์จริง”

ระยะเวลาทำาโครงการเพียงไมก่ีเ่ดอืน ทีมงานทกุคน

สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองว่า การเรียนรู้ 

ในโครงการช่วยพัฒนาตนทั้งในเรื่องการแบ่งเวลา ความ

รับผิดชอบ การต่อสู้กับความยากลำาบาก และคุณค่าของ

ความพยายาม ดังที่อ๋อมสะท้อนว่า ได้พัฒนาเรื่องความ

พยายาม เพราะถ้าเราอยู่กับของยากเราต้องพยายาม มี

จติใจเขม้แขง็ยิง่ขึน้ พยายามตอ่สู้กบัความยากตรงนัน้ และ

ทนที่จะทำาให้ได้ 

“เวลาท้อก็ต้องปลอบใจตัวเองให้เป็น ให้กำาลังใจ 

ตัวเองให้เป็น คือจะเป็นคนที่พยายามให้กำาลังใจตัวเอง 

ต่อให้นิ่งแค่ไหน ใจต้องพยายามคิดบวกให้ได้ สมมติ 

เม่ือวานเรานอนซมไปกับความคิดว่า เหน่ือยจัง ไม่เอาแล้ว 

พอต่ืนมาวนัใหมเ่ราต้องคดิให้ได้วา่ เอาใหม ่เอาให้ได้ 

“การทำางานโครงการนี้ เหมือนกับเราได้ไปทำางานด้านกฎหมายจริงๆ เพราะในอนาคตการที่
เราเป็นนักกฎหมาย เราต้องช่วยประชาชน ต้องลงไปศึกษาประชาชน ว่ามีปัญหาอะไร และ
เราจะช่วยอะไรได้บ้าง ถือเป็น “กำาไร” ที่ทำาให้เราได้เรียนรู้เรื่องการเป็นนักกฎหมายก่อน
เพื่อน”
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เราอาย ุ20 ปแีลว้ เหตกุารณท์ีห่นักแบบนีเ้รากผ็า่นมาได ้เอาใหม ่เริม่ใหม ่เราตอ้งทำาได้” 

อ๋อมเล่า

ส่วนหยงบอกว่า การทำางานโครงการนี้ เหมือนกับเราได้ไปทำางานด้านกฎหมายจริงๆ 

เพราะในอนาคตการเป็นนักกฎหมาย เราต้องช่วยประชาชน ต้องไปศึกษาประชาชนว่า  

มีปัญหาอะไร และเราจะช่วยอะไรได้บ้าง ถือเป็น “กำ�ไร” ที่ทำาให้เราได้เรียนรู้เรื่องการเป็น 

นักกฎหมายก่อนเพื่อนๆ 

สำาหรับฝนซึ่งคุ้นชินกับการทำางานโครงการตั้งแต่ร่วมงานในทีม Beach for Life ปี 1 

และปี 2 บอกว่า งานนี้เหมือนชีวิตและวิถีของตนเอง ยามเหนื่อย ยามท้อก็มีเวลาหยุดพัก 

และยอมรับว่าไม่ได้โลกสวย บางครั้งก็โดดเรียนบ้าง แต่ไม่ได้บกพร่องต่อบทบาทหน้าท่ี

นักศึกษา เพราะเม่ือถึงยามเรียนก็ต้องอ่านหนังสือ ทำางานส่งอาจารย์ แต่บทเรียนก�ร

ทำ�ง�นที่ฝนได้รับคือ เรื่องก�รประคับประคองคว�มรู้สึกในก�รทำ�ง�นร่วมกับเพื่อน 

“ฝนเป็นคนไม่เครียด นอกห้องเรียน ถ้าไม่ใช่เวลาทำางานก็ไม่ทำา อยู่กับตัวเองไป  

ถา้จะทำางานอีกกค็อ่ยมาเครยีดใหม ่แตเ่ม่ืออ่านบันทกึการประชมุจึงไดรู้้ว่าเพ่ือนเครียด เรา

ก็รู้ว่าเพื่อนใกล้จะหมดไฟแล้ว แต่ก็แก้ไม่ได้ ก็ต้องยอมปล่อย รู้สึกเสียดาย แต่ไม่รู้จะทำา

อย่างไร บางทีมันอยู่ในช่วงเวลาด้วย ถ้าเราชาร์ตให้เพื่อนไม่ทันตอนนั้นเราก็ต้องยอม  

ต้องดูสภาพเพื่อนด้วย” ฝนเล่า 

ส่วนอันบอกว่า การเรียนก็เครียดอยู่แล้ว การทำางานโครงการก็ยังอยู่ในโหมดเครียด

ต่อเนื่องอีก จึงเป็นสิ่งที่เธอต้องจัดสมดุลตัวเอง ดูแลชีวิตไม่ให้เครียดเกินไป แต่สิ่งที่เธอ 

ไดเ้รยีนรูอ้ย่�งม�กคือ ก�รรบัฟงัคนอื่นม�กขึ้น จ�กบคุลกิเป็นคนทีไ่มย่อมใคร กย็อม

อ่อนให้ได้
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“ทัง้นีเ้พราะเธอทำาหนา้ที่ถอดเทป เวลาถอดเทปทำาใหเ้ราได้ยนิเสียงตวัเอง กค็ิดไดว้่า 

ทำาไมฉันเป็นคนแบบนี้ ทำาไมเถียงกันไม่จบ สรุปแล้วเราได้อะไรจากการเถียงนั้น ก็กลาย

เป็นว่า ครั้งต่อไปไม่เถียงแล้ว มันเหมือนได้ทบทวนตัวเองอีกรอบว่าทำาไมเราเป็นแบบนั้น 

ฟังเสียงตัวเองว่า เถียงไปก็เสียเวลาในจุดนั้น” อันเล่าถึงที่มาของการได้ทักษะการฟังอย่าง

ลึกซึ้งที่ทำาให้เปลี่ยนแปลงตนเอง 

แต่หยงต่างจากเพื่อน เพราะการทำางานโครงการไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิต  

หยงบอกว่า ออกมาทำากจิกรรมกบัเพ่ือนไมไ่ดเ้บยีดบงัเวลาสว่นตัว เพราะการเรียนในระดบั

มหาวทิยาลยัมเีวลาว่างเยอะอยูแ่ลว้ ก�รทำ�ง�นกบัเพือ่นจงึเปน็เหมอืนก�รลดเวล�เทีย่ว

ม�ทำ�ง�นแทน

“ทักษะที่ได้เพิ่มมีหลายด้าน ที่เหมือนเพื่อนคือ การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 

ประสบการณ์ในการเถียงกบัเพื่อนทำาให้ไดข้้อสรุปว่า เรายังสื่อใหเ้พื่อนเข้าใจไม่ได้ เลยต้อง

ปรบัตนเองเรือ่งการสือ่สารใหม้ากกว่านี ้นอกจากนียั้งทำาใหส้นทิกบัเพ่ือนมากข้ึน มองเหน็

ความคิดของแต่ละคนมากขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้คน ได้ทำางานร่วมกับคนอื่น ทำาให้เรา

ได้ปรับตัวเองไปด้วยในตัว ส่วนทักษะอย่างอื่นก็มีรักการอ่านหนังสือ อยากค้นคว้า  

หาโน่นหาน่ีมากข้ึน ใฝรู่ ้และเข้าใจส่ิงแวดลอ้มจนเกดิเปน็ความผกูพนักบัสิง่แวดลอ้ม

ไปในตัว” 

จากบทเรียนส่วนตัวที่แต่ละคนประสบ สู่บทเรียนการทำางานโครงการที่ฝนสะท้อนใน

ภาพรวมว่า การทำางานที่ผ่านมามีจุดบกพร่องตรงที่ขาดการ “ถอดบทเรียนก�รทำ�ง�น” 

ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” สำาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

ทีมงานจะให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ ถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปด้านกฎหมาย บ่อยครั้งที่

การทำางานลากยาวถึงย่ำาค่ำา ทำาให้ทุกคนหมดเร่ียวหมดแรง เกินว่าจะทำาอะไรต่อได้อีก  

ซึ่งฝนได้สรุปบทเรียนในเรื่องนี้ว่า 

“เหมือนเรารู้วิธี แต่เราทำาไม่ได้ เช่น การทำางานต้องมีการวางแผนร่วมกัน ต้องถอด 

บทเรียน แต่ก็ไม่ได้ทำาเลย ตอนอยู่ Beach for Life เราคิดว่าทำาได้ดีกว่านี้มาก เพราะก่อน

จัดกิจกรรมเรียกน้องมาคุยวางแผน จัดกิจกรรมเสร็จมานั่งคุยกัน แต่พอต้องมาทำาเองก ็

ไม่สามารถรวมทีมงานเพื่อสรุปบทเรียนการทำางานได้ เพราะ 6 โมงเย็นแล้ว ทุกคนหลุด

หมดแล้ว คุยไปก็ไม่ได้อะไร เราก็รู้ว่าน่าจะทำา แต่ก็ไม่ได้ทำา คิดว่าถ้าได้มีการถอดบทเรียน

ร่วมกันงานน่าจะออกมาดีกว่านี้ ”

 

ประสบการณ์ในการเถียงกับเพื่อนทำาให้ได้ข้อสรุปว่า เรายังสื่อให้เพื่อน
เข้าใจไม่ได้ เลยต้องปรับตนเองเรื่องการสื่อสารให้มากกว่านี้ นอกจากนี้
ยังทำาให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้น มองเห็นความคิดของแต่ละคนมากขึ้น 
ถือเป็นการเรียนรู้คน ได้ทำางานร่วมกับคนอื่น ทำาให้เราได้ปรับตัวเอง
ไปด้วยในตัว
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สู่นักกฎหมายผู้ยิบย่ืนความยุติธรรม

เม่ือการทำาโครงการเดินมาถึงจุดที่ทีมงานชัดเจนถึงแนวทางที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย 

มากขึ้น ฝนยอมรับว่า การทำางานในปีนี้ถือว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้ภายในกลุ่มแกนนำา 6 คน

กับเพ่ือนอีก 15 คน โดยยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก ด้วยเพราะทีมงานทั้งหมด 

ยังไม่มีความรู้ที่ชัดแจ้ง แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำางานโครงการนี้ ได้เปลี่ยนทั้งมุมมองต่อ

สิ่งรอบตัว และพฤติกรรมส่วนตัวของว่าที่นักกฎหมายไปอย่างสิ้นเชิง 

วันนี้แม้การทำางานจะยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ก็ทำาให้พวกเขาเห็นเส้นทางเดินที่ 

ชัดเจนขึ้น บทเรียนที่ได้รับรู้และลงมือทำา เปลี่ยนมุมมองจากสายตานักท่องเที่ยวสู่มุมมอง

ของคนหวงแผ่นดิน จากมุมมองผ่านแว่นของนักกฎหมายสู่มุมมองผ่านแว่นนักสังคม  

จากทีเ่คยยดึมัน่ความคดิตวั กไ็ดย้นิเสยีงของคนอืน่มากข้ึน บทเรียนเหลา่นีไ้ดถ้กูฝงัชพิการ

ทำางานทีเ่นน้การมองรอบดา้นในมติติา่งๆ จงึเปน็ความหวงัวา่ กฎหมายในมอืของคนทีม่อง

รอบด้านจะหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับผู้คนในสังคม อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมต่อไป 

“ความฝันคือ อยากให้มีกฎหมายหาด เพราะว่ามันไม่มี ที่มีอยู่มันไม่ได้แก้ปัญหา 

กฎหมายเปน็เครือ่งมอืใหเ้ราซึง่เปน็ประชาชนใชใ้นการปกป้องหาด และมนัเป็นทางเดยีวที่

จะสู้กับรัฐ หาดเป็นทรัพยากรที่สำาคัญไม่แพ้ป่าไม้ แต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ

เลย อย่างที่เพื่อนสะท้อนว่า เคยมองแค่หาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ความจริงแล้ว หาด

คือทรัพยากรที่มีค่า เป็นมรดกของบ้านเมือง นี่คือฝันส่วนตัว เราไม่ได้มองว่างานน้ีจะ 

สิ้นสุดเมื่อไร แต่เรารู้ว่าเราอยากได้อะไร เราไม่รู้ว่าเส้นทางที่ฝันไว้จะต้องผ่านอะไร

บา้ง เชน่ ปแีรกเราคดิวา่ แผนเรางา่ยนิดเดียว เราน่าจะทำาได้งา่ย แต่พอทำาจรงิแคเ่รือ่ง

การหาข้อมูล เรายังตีโจทย์ไม่แตก เรายังต้องลองผิดลองถูกอยู่ แต่ก็จะทำาต่อไป 

จนกว่าจะสำาเร็จ กฎหมายหาดต้องไม่ใช่กฎหมายที่ตั้งไว้อยู่บนหิ้ง แต่ต้องใช้ได้จริงๆ 

ดว้ย เหมือนธรรมนญูท่ีสามารถนำามาขบัเคลือ่นได”้ ฝนกลา่วย้ำาถงึความฝนัทีจ่ะตอ้งฝา่ฟนั

ไปให้ถึงจนได้ในอนาคต

“เราไม่ได้มองว่างานนี้จะสิ้นสุดเมื่อไร แต่เรารู้ว่าเราอยากได้อะไร
เราไม่รู้ว่าเส้นทางที่ฝันไว้จะต้องผ่านอะไรบ้าง...แต่ก็จะทำาต่อไป
จนกว่าจะสำาเร็จ กฎหมายหาดต้องไม่ใช่กฎหมายที่ตั้งไว้อยู่บนหิ้ง
แต่ต้องใช้ได้จริงๆ ด้วย เหมือนธรรมนูญที่สามารถนำามาขับเคลื่อนได้” 
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โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมาย 
เพื่อคุ้มครองหาดทรายอย่างยั่งยืน 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ อาจารย์คณะนิติศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่

อลิสา บินดุส๊ะ  อัษราพงษ์ ฉิมมณี 

กชมา อุดมศิลป์  จิรนันท์ จินดา 

ชมพูนุช กิจธิคุณ  เกษราภรณ์ เกียรติเฉลิมลาภ 
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ขยะสรา้งพลเมอืง

โครงการขยะมีชีวิต
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ที่ขยะลดลงเรื่อยๆ คิดว่า เป็นเพราะเราสร้างจิตสำานึกให้เพื่อน ถ้ายัง
ทิ้งขยะกันทุกวัน มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นๆ แต่ถ้าเราช่วยกันเก็บหรือทิ้งให้ถูกที่ 
มันก็จะลดลง เช่น มี 1 คนทิ้ง แต่ 9 คนเก็บ ขยะก็จะหมดไป โรงเรียนก็
จะสะอาด แต่ถ้ามีคนเก็บคนเดียว แล้วมีคนทิ้ง 9 คน ให้เก็บเท่าไรมันก็
ไม่สะอาด ที่คิดได้ เพราะเราได้ลงมือทำามา เพราะเพื่อนยังไม่รู้ถึงคุณค่า 
เพื่อนจึงติดทิ้งไปวันๆ ทุกวันนี้ถ้าเดินไปเจอขยะเราก็ต้องเก็บ 
หลักการคือ เราทำาไม่ให้เขาทิ้งมากกว่าเรามานั่งเก็บ 

ภาพขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดไปทั่วโรงเรียน เป็นภาพชินตาที่ชวนขัดใจยามพบเห็น 

ขยะสะท้อนความไร้วินัยของผู้คนที่ใช้ชีวิตในบริเวณนั้นๆ เมื่อสงขลาฟอรั่มเปิดโอกาสให้

เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ครูฮ�รัช สุหลง จึงชักชวนให้นักเรียนใน

โรงเรียนคว้�โอก�สดังกล่�วไว้เพื่อใช้เป็นลู่ท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พตนเองและแก้

ปัญห�ของสังคม ชุมชน ที่ตนอ�ศัย เย�วชนกลุ่ม Garbage Manager แห่งโรงเรียน

ท�งธรรมวิทย�มูลนิธิ ตำ�บลป�กบ�ง อำ�เภอเทพ� จังหวัดสงขล� ซ่ึงประกอบด้วย 

ม�น-อุสม�น บ�ยเอ๊ะ มิง-ซูไฮมิง ส�มะ นูซี-อับดุลเล๊�ะ แซโซะ มะ-มะล�วี เจ๊ะสะมะ 

ยูโซ๊ะ-แวยูโซ๊ะ ก�ม� ตระหนักถึงผลกระทบจ�กขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกล�ดในโรงเรียน 

จึงรวมตัวกันทำ�โครงก�รขยะมีชีวิต โดยมีเป้�หม�ยเพื่อจัดก�รขยะและสร้�ง 

คว�มตระหนักเรื่องก�รรักษ�คว�มสะอ�ดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
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“ด้วยเห็นว่าขยะในโรงเรียนมีมากเหลือเกิน ในขณะที่หลักศาสนาอิสลาม
สอนว่า ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา การช่วยกันทำา
โครงการนี้เพื่อให้โรงเรียนสะอาดขึ้น จึงอยู่ในวิถีปฏิบัติที่ควรกระทำา”

ค้นให้เจอ “เหตุแห่งปัญหา”

มานบอกว่า ทีมงานทั้งหมดเป็นรุ่นน้องที่เคยเห็นและร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ที่คิด

โครงการในตอนแรก แตต่อ่มารุน่พ่ีไดย้า้ยไปเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายตา่งโรงเรยีน

ยกชุด พวกเข�จึงอ�ส�เข้�ม�รับผิดชอบง�นต่อโดยไม่คิดว่�เป็นภ�ระ ด้วยเห็นว่� 

ขยะในโรงเรยีนมมี�กเหลอืเกนิ ในขณะทีห่ลกัศ�สน�อสิล�มสอนว�่ คว�มสะอ�ดเปน็

ส่วนหนึ่งของคว�มศรัทธ� ก�รช่วยกันทำ�โครงก�รนี้เพื่อให้โรงเรียนสะอ�ดขึ้น จึงอยู่

ในวิถีปฏิบัติที่ควรกระทำ�

ด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงร่วมกันค้นหาสาเหตุว่า “ขยะ” มากมายเหล่านี้มาจากไหน และ

พบว่า ก�รกินแล้วทิ้งขว้�งไม่เป็นที่ คือส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้มีขยะเกลื่อนไปทั่ว ขยะที่

พบเหน็ไดท้ัว่ไปคอืถงุขนม เมือ่สำ�รวจตอ่ไปกพ็บว�่ ขยะสว่นใหญถ่กูทิง้ไวน้อกถังขยะ 

เมื่อเปิดถังขยะดูทีมง�นก็เห็นว่� ภ�ยในมีขยะหล�ยประเภทถูกทิ้งไว้รวมกัน ทำ�ให้

ย�กต่อก�รจัดก�ร ซึ่งสภ�พปัญห�และส�เหตุที่พบทำ�ให้ทีมง�นรู้ว่�คนที่กินแล้วทิ้ง

ขว้�งก็คือนักเรียนทั้งหล�ยในโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้น จึงกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยสำ�คัญ

ทีท่มีง�นตัง้ใจว�่จะตอ้งสร�้งคว�มตระหนกัเรือ่งก�รท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็นท�งให้จงได้

แม้ไม่คิดว่าเป็นภาระ แต่ทีมงานก็แอบกังวลใจลึกๆ ว่าจะสามารถทำาได้ไหม และจะ

ทำาไดถู้กตอ้งอยา่งท่ีรุน่พ่ีวางแผนไวห้รอืไม ่เพราะไมเ่คยเหน็แผนท้ังหมดทีรุ่น่พีอ่อกแบบไว ้

ทีมง�นจึงเลือกท่ีจะเร่ิมใหม่ต้ังแต่ต้น ด้วยก�รนำ�เสนอโครงก�รหน้�เส�ธง เพ่ือห� 

แนวร่วม
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“การเก็บขยะเป็นงานสกปรก แต่ทีมงานสร้างสรรค์ยุทธวิธีการทำางานให้เป็น
เรื่องสนุก โดยทีมงานและอาสาสมัครทั้ง 20 คน จะตั้งแถวเรียงหน้ากระดาน 
แล้วเดินหน้าพร้อมกัน ใครเดินไปแล้วพบขยะตรงหน้าตนเองก็เก็บ ภาพการ
ร่วมไม้ร่วมมือจึงเป็นภาพงามที่ทำาให้สมาชิกคนอื่นๆ ในโรงเรียนเห็นแล้วชื่นใจ 
และไม่กล้าทิ้งขยะเรี่ยราดอย่างเคย”

มานเล่าต่อว่า กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เป็นกิจกรรมหลักในการให้ 

ความรูเ้รื่องการคดัแยกขยะ พรอ้มทัง้รบัสมคัรอาสาสมคัรเขา้รว่มโครงการ เพือ่ชว่ยกนัเกบ็

ขยะในโรงเรียน

“ทำากิจกรรมทุกวันจันทร์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีหลังเข้าแถวและก่อนเข้าเรียน  

โดยทีมงานจะแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม มีน้องๆ เข้ามาเป็นอาสาสมัครในทีมประมาณกลุ่มละ 

5 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน เข้ามาร่วมโครงการกับเราประมาณ 20 คน  

เราแบ่งแกนนำากับน้องไปช่วยกันเก็บขยะ แล้วนำามาแยก โดยแบ่งเขตกันเก็บ เช่น บริเวณ

อาคารเรียน มัสยิด โรงอาหาร” ยูโซ๊ะเล่า

มานเสริมว่า จำานวนคนร่วมกิจกรรมในโครงการเพียง 20 คน แม้จะไม่มาก แต่ทีมงาน

ก็ไม่เสียกำาลังใจ เพราะคิดว่า ก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จอยู่ที่ก�รร่วมแรงร่วมใจกันม�กกว่�

จำ�นวนคน

ยุทธวิธีท่ีสร้างสรรค์

ก�รเกบ็ขยะดเูหมอืนเปน็ง�นสกปรก ทีมง�นจงึสร�้งสรรคยุ์ทธวธีิก�รทำ�ง�นให้

เป็นเรื่องสนุก โดยทีมง�นและอ�ส�สมัครทั้ง 20 คน จะตั้งแถวเรียงหน้�กระด�น แล้ว

เดินหน้�พร้อมกัน ใครเดินไปแล้วพบขยะตรงหน้�ตนเองก็เก็บ ภ�พก�รร่วมไม้ร่วมมือ

จึงเป็นภ�พง�มที่ทำ�ให้สม�ชิกคนอื่นๆ ในโรงเรียนเห็นแล้วชื่นใจ และไม่กล้�ทิ้งขยะ

เรี่ยร�ดอย่�งเคย

“ครูแนะนำาว่า เพราะเราเป็นแกนนำา เราก็ต้องทำาตัวเป็นตัวอย่างแก่คนอื่น เราก็เลย

เก็บขยะเป็นตัวอย่าง” มะเล่า

ขยะท่ีเก็บมาได้จะถูกรวบรวม คัดแยก เก็บไว้เป็นสัดส่วน ขยะเปียก ขยะแห้ง เศษอาหาร 

ขวดน้ำาพลาสติก มะเล่าว่าความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะนั้น ได้มาจากการไปศึกษาดูงาน 

ท่ีโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา เม่ือกลับมาถึงโรงเรียนคุณครูและรุ่นพี่สอนเพิ่มและพาทำา  

เมื่อไม่มีรุ่นพี่อยู่แล้ว จึงสามารถทำาต่อเองได้ ขยะพลาสติกที่รวบรวมไว้ได้มากพอคุณครูจะ

ช่วยนำาไปขาย แล้วนำาเงินที่ได้ไปซื้อถุงขยะ เพื่อหมุนเวียนใช้ในโครงการต่อไป

“ไปดูโรงคัดแยกขยะในโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา เขามีถังขยะที่แบ่งเป็นขยะเปียก  

ขยะแห้ง เศษอาหาร เขาก็จะอธิบายให้ฟัง เอาใบไม้มาทำาเป็นปุ๋ยหมัก ข้าว อาหารที่เหลือ

เอาไปเลี้ยงไก่” ยูโซ๊ะหนึ่งในทีมงานที่ได้ไปดูงานต่างถิ่นเล่าถึงตัวอย่างการจัดการขยะ
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สร้างระบบ ท้ิงสะดวก

เมื่อมีคว�มรู้ม�กพอ ทีมง�นจึงกลับม�จัดระบบ

ก�รทิง้ขยะภ�ยในโรงเรยีนใหม ่โดยทำาถงัขยะสำาหรบัทิง้

ขยะแต่ละประเภท แล้วนำาไปวางตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

เช่น ถังขยะเปียกใส่เศษอาหารวางไว้ที่โรงอาหาร ถังขยะ

แห้งสำาหรับเศษกระดาษวางไว้ที่บริเวณอาคารเรียน  

ถังขยะสำาหรับเศษใบไม้วางไว้ในสนาม รวมทั้งจัดทำาที่ทิ้ง

ขวดพลาสติก ฯลฯ โดยหวังว่าการมีถังขยะที่สะดวกต่อ

การทิ้งขยะ น่าจะทำาให้เพื่อนๆ นักเรียนทิ้งขยะถูกท่ี 

ถูกทางมากขึ้น

นอกจากจดัระบบการทิง้ขยะใหส้ะดวกตอ่คนทิง้แลว้ 

ทมีงานยงัเสรมิคว�มรูใ้หแ้ก่กลุ่มเป้�หม�ย ดว้ยก�รจดั

นิทรรศก�รคว�มรู้เรื่องวิธีแยกขยะ ก�รท้ิงขยะให้ 

ถูกวธีิ อกีทัง้จัดทำ�ป�้ยรณรงคก์�รท้ิงขยะ คดัแยกขยะ 

ตดิไวต้�มสถ�นทีต่�่งๆ ในโรงเรยีนเปน็เครือ่งเตือนใจ

ให้คนทิ้งขยะเป็นท่ีเป็นท�ง รวมทั้งยังสวมบทบาทเป็น

ผูค้อยตรวจสอบเมือ่พบเพ่ือนนกัเรียนทิง้ขยะไมถ่กูทีก่จ็ะ

แนะนำาเพื่อนๆ อย่างสม่ำาเสมอ 

เพร�ะเรียนรู้และทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องขยะจน

แตกฉ�น ทีมง�นมองเห็นว่� ขยะส�ม�รถนำ�ไปใช้

ประโยชน์ได้หล�กหล�ยช่องท�ง จึงใช้ทุกวิถีท�งใน

ก�รแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น ขยะที่เป็นใบไม้ 

ทีมง�นจะนำ�ไปทำ�เป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำ�รุงต้นไม้

ภ�ยในโรงเรียน เศษกระด�ษที่เขียนแล้วด้�นเดียว  

ทีมง�นรวบรวมเอ�ม�ทำ�เป็นสมดุทำ�มอืแจกให้น้องๆ 

อ�ส�สมัครในโครงก�รนำ�ไปใช้บันทึกก�รสำ�รวจขยะ 

ส่วนเศษอ�ห�รต่�งๆ นำ�ไปเลี้ยงไก่ เลี้ยงปล�

“บางคนมองขยะเหมือนของไร้ค่า เป็นของที่คนทิ้ง

ไปแลว้ แต่เรามองว่ามคีา่ เพราะขยะบางสว่นนำาไปรีไซเคลิ

ได้ มันมีค่าหลายอย่าง เช่น เศษอาหาร บางคนกินข้าว

เหลือในจาน เททิ้ง แต่ผมไม่ ผมเอามาให้เป็นอาหารสัตว์ 

“เพราะเรียนรู้และทำาความเข้าใจเรื่องขยะจนแตกฉาน ทีมงานมองเห็นว่า ขยะสามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายช่องทาง จึงใช้ทุกวิถีทางในการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น 
ขยะที่เป็นใบไม้ ทีมงานจะนำาไปทำาเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำารุงต้นไม้ภายในโรงเรียน เศษกระดาษ
ที่เขียนแล้วด้านเดียว ทีมงานรวบรวมเอามาทำาเป็นสมุดทำามือแจกให้น้องๆ อาสาสมัครใน
โครงการนำาไปใช้บันทึกการสำารวจขยะ ส่วนเศษอาหารต่างๆ นำาไปเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา”
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เพราะผมคิดว่า ข้าวกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดลำาบาก เราจะมากินทิ้งกินขว้างง่ายๆ มันไม่ได้” 

มานอธิบายวิธีคิด

สม�ชิกท่ีร่วมโครงก�ร 20 คน จะได้รับสมุดทำ�มือคนละ 1 เล่ม เพ่ือใช้จดบันทึกว่� 

พบขยะประเภทใด จำ�นวนเท่�ไร และพบที่จุดใดบ้�ง ทุกสัปด�ห์ทีมง�นจะรวบรวม

สมดุจ�กสม�ชกิเพือ่เกบ็ขอ้มลูว�่ มขียะรวมกนัเท�่ไร ขยะมปีรมิ�ณลดลงหรอืไม ่และ

จุดใดที่ยังคงมีปัญห�ก�รทิ้งขยะเพื่อที่จะได้ห�วิธีแก้ไขต่อไป

“หากทำางานคนเดียวเราจะทำาไม่ได้ เราจะเหนื่อย แต่ถ้าอยู่ด้วยกัน ช่วยกันทำามันก็จะ

สำาเร็จ พอทำาแล้วขยะก็ลดลงกว่าเดิม ทำาแบบนี้ทุกสัปดาห์ ตลอดโครงการ จนตอนนี้ก็ยัง

คงมีการเก็บขยะทุกวันจันทร์ ขยะลดลง เราก็ดีใจ ภูมิใจ” มานเล่าด้วยสีหน้าภูมิใจ

อย่างไรก็ตาม ทีมงานสารภาพว่า การทำางานโครงการไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีระยะ

เวลายาวนานมากกว่าที่คิดไว้ แต่เมื่อทำาไปแล้วก็เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น ความสะอาดของ

โรงเรียนเป็นรางวัลอันชื่นใจที่ทำาให้ทีมงานยังคงทำากิจกรรม เก็บ คัด แยก ขายขยะอย่าง 

ต่อเนื่อง

“ทีข่ยะลดลงเรือ่ยๆ คดิวา่ เปน็เพราะเราสรา้งจติสำานกึให้เพือ่น ถา้ยงัท้ิงขยะกนั

ทุกวัน มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นๆ แต่ถ้าเราช่วยกันเก็บหรือทิ้งให้ถูกที่ มันก็จะลดลง เช่น  

มี 1 คนทิ้ง แต่ 9 คนเก็บ ขยะก็จะหมดไป โรงเรียนก็จะสะอาด แต่ถ้ามีคนเก็บคนเดียว 

แล้วมีคนทิ้ง 9 คน ให้เก็บเท่าไรมันก็ไม่สะอาด ที่คิดแบบนี้ได้เพราะเราได้ลงมือทำามา 

เพราะเพือ่นยงัไมรู่ถ้งึคุณคา่ เพ่ือนจงึยังท้ิงเรีย่ราด ทุกวนัน้ีถา้เดินไปเจอขยะเราก็ต้อง

เกบ็ หลักการคอื เราทำาไม่ใหเ้ขาทิง้มากกวา่เรามาน่ังเก็บ” มานบอกพร้อมอธิบายต่อว่า 

ปรมิาณขยะทีล่ดนอ้ยลง สงัเกตไดจ้ากขอ้มลูทีร่วบรวมจากบนัทกึของสมาชิก เปน็ตัวสะทอ้น

ผลของงานที่เพื่อนๆ นักเรียนเริ่มมีจิตสำานึก
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“ต่ืนรู้” เพราะลงมือทำา

“การทำางานในโครงการทำาให้เขารู้ถึงคุณค่าของขยะ แต่การรู้ของ
ตนเองไม่เพียงพอ เขาเริ่มคิดถึงคนอื่นๆ ด้วย อยากให้เพื่อนที่ยังไม่รู้
เรื่องขยะ ได้เรียนรู้ด้วยว่าขยะมีค่า เพราะถ้าเพื่อนยังมีทัศนคติว่า
ขยะไม่มีค่า ก็จะยังทิ้งขยะต่อไป”

เมือ่ทำาโครงการมาถงึชว่งทา้ยๆ ทีมงานเร่ิมสอดสอ่งสายตาหาผูส้บืทอด เพราะคิดว่า

กิจกรรมเช่นน้ีควรมีการสานต่อ รุ่นน้องในโรงเรียนท่ีมีแววถูกทาบทามให้รับช่วงต่อบนพ้ืนฐาน

ความสมัครใจ โดยทีมหวังว่าจะใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่ฝึกฝนการทำางานของน้องรุ่นใหม่ให้

สามารถสานงานต่อไปได้

มิงกล่าวเพิ่มเติมว่า ก�รทำ�ง�นในโครงก�รทำ�ให้เข�รู้ถึงคุณค่�ของขยะ แต่ก�รรู้

ของตนเองไม่เพียงพอ เข�เริ่มคิดถึงคนอื่นๆ ด้วย อย�กให้เพื่อนที่ยังไม่รู้เรื่องขยะ  

ได้เรียนรู้ด้วยว่�ขยะมีค่� เพร�ะถ้�เพื่อนยังมีทัศนคติว่�ขยะไม่มีค่� ก็จะยังคงทิ้งขยะ

ต่อไป 

“เรารู้แล้วคนอื่นน่าจะรู้อย่างที่เรารู้ด้วย” มิงบอกสั้นๆ แบบนี้

นอกจากรูปธรรมความสำาเร็จคือความสะอาดภายในโรงเรียนที่ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด

แล้ว ทีมงานยังสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า ก�รทำ�ง�นโครงก�รนี้ทำ�ให้รู้คุณค่�

ของขยะ จนกล�ยเป็นนิสัยตดิตัวท่ีไมว่�่พบเห็นขยะทีไ่หนก็จะเกบ็ คดั แยก อยูต่ลอด

เวล� ก�รทำ�ง�นยังสร้�งคว�มรู้สึกสนุกสน�น คว�มรับผิดชอบ และสร้�งภ�วะผู้นำ� 

ที่มานบอกว่า ช่วงแรกๆ ที่ต้องพูดหน้าแถว รู้สึกขัดเขิน แต่เมื่อทำาบ่อยๆ ทำาเป็นประจำาก็

เพิ่มพูนความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ จนพัฒนาเป็นความกล้าแสดงออก
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“เราเป็นผู้นำา เราให้น้องๆ รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ น้องๆ ทำาตามเราก็ภูมิใจด้วย เช่น 

ให้ทิ้งขยะในถังนะ เขาทำาตามเรา”

สำ�หรบัคว�มเปน็ผูน้ำ�ทีฉ่�ยแววขึน้นัน้ ม�นบอกว�่ พฒัน�เพิม่ระหว�่งก�รทำ�ง�น 

ที่ต้องมีก�รว�งแผน ภ�ยใต้หลักก�รคุยกันก่อน ทำ�คว�มเข้�ใจกันก่อน เพื่อสร้�ง 

คว�มร่วมมือภ�ยในทีม ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของกลุ่มเป็นไปอย่�งร�บรื่น แม้จะมีปัญห�

บ้�งท่ีเพื่อนนักเรียนบ�งคนยังท้ิงขยะไม่เป็นที่ ก็ต้องใจเย็นที่จะบอกเพื่อนด้วย 

คว�มสุภ�พ

“ปัญหาภายในกลุ่มไม่ค่อยมี มีปัญหาเพียงเร่ืองคนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการยังทิ้งขยะ  

แต่เราก็แก้ไขด้วยการบอกเขา ให้ความรู้เขา เราจะไปโกรธเขาได้อย่างไร เขายังไม่รู้เรื่อง 

อะไรเลย” มานเล่า

ไม่ใช่แค่คว�มรู้เรื่องขยะ หรือคว�มเป็นผู้นำ�เท่�นั้นที่เปลี่ยนไป ภ�วะภ�ยในที่

เกิดอ�ก�รย้ังคิดได้เวล�โมโหเมื่อเห็นเพื่อนทิ้งขยะไม่เป็นที่ เพร�ะเข้�ใจว่�ส�เหตุ 

ม�จ�กคว�มไม่เข้�ใจของเพื่อน เป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพร�ะ

ระหว่�งท�งของก�รเรียนรู้ และก�รเติมเต็มทั้งจ�กคุณครู และพี่ๆ จ�กสงขล�ฟอรั่ม

ที่ช่วยสร้�งระบบคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จนกล�ยเป็นลักษณะนิสัยที่ทีมบอกว่�

“จะทำาอะไรก็ต้องคิดก่อน ถ้าหากเราทำาไปบางทีอาจจะผิด เราต้องใจเย็น คิดก่อน 

เวลาเราจะลงมอืทำาอะไรสกัอยา่งเราตอ้งคดิ เชน่ เราจะต่อยเพ่ือน มนัผิด เรากต้็องคดิกอ่น

ว่าผลเสียจะเป็นอย่างไร”

สมทบความเห็นท้ิงท้ายโดยมาน ท่ีบอกว่า การสอนน้องจะย้ำาเสมอว่า “เราเรียนมาแล้ว 

เราต้องปฏิบัติ ถ้าเราเรียนมาแล้วเราไม่ปฏิบัติ ก็ไม่รู้จะเรียนไปทำาไม ก็จะบอกน้องเขา  

ไม่ว่าทำาอะไร ถ้าเรียนแล้ว ถ้าพูดแล้ว ต้องปฏิบัติด้วย”

ก�รเห็นสถ�นก�รณปั์ญห�แล้วลงมอืปฏบัิติเพือ่แกป้ญัห�อย่�งจรงิจงั คว�มรูส้กึ

ที่ไม่อ�จเพิกเฉยต่อขยะที่พบเห็นตรงหน้� ก�รสร้�งก�รเรียนรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับปัญห� และก�รลงมือทำ�คร้ังน้ี ทำ�ให้ลักษณะนิสัยคว�มรับผิดชอบ ก�รรักษ� 

คว�มสะอ�ดจนเปน็นสิยั ก�รใสใ่จตอ่สถ�นก�รณป์ญัห�ใกลต้วั สำ�นกึรบัผดิชอบ และ

คว�มไม่น่ิงดูด�ย ได้ถูกติดตั้งอยู่ในเย�วชนทุกคนที่ได้ลงมือทำ�ง�นในครั้งน้ี และ 

อ�จเป็นไปได้ว่�เข�จะนำ�สิ่งที่ติดตัวไปเหล่�นี้ออกม�ใช้เพื่อดูแลชุมชน สังคมต่อไป
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โครงการขยะมีชีวิต

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูฮารัช สุหลง

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนท�งธรรมวิทย�มูลนิธ ิ

อุสมาน บายเอ๊ะ ซูไฮมิง สามะ 

อับดุลเล๊าะ แซโซะ มะลาวี เจ๊ะสะมะ 

แวยูโซ๊ะ กามา
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ขยะเป็นทอง

โครงการขยะเป็นทอง
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อุปสรรคสอนให้เราคิดอะไรได้หลาย ๆ อย่าง สอนให้รู้จักคิด  
สอนให้รู้จักวางแผน สอนให้อดทนต่อปัญหา ถ้างานราบรื่น  
ได้อะไรมาง่าย ๆ เราก็อาจจะลืมได้ง่าย ๆ แต่เมื่อพบอุปสรรค 
ที่แม้จะทำาให้เหนื่อยและเครียด กลับทำาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น  
ได้จัดการตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักบริหารงาน

จากเด็กหลังห้องที่มีพฤติกรรมเข้าห้องเรียนสาย แต่งตัวจัด และมักจะคิดไปเองว่า

อาจารย์ให้ความสำาคัญไม่ทัดเทียมกับเพื่อนที่เรียนเก่ง จึงคิดเล่นๆ ว่า กลุ่มตนจะสามารถ

ทำาอะไรใหด้เีดน่ขึน้มาไดห้รอืไม ่เปน็เร่ืองทา้ทายทีน่ำามาซึง่การคดิทำาโครงการธนาคารขยะ 

เพื่อส่งเข้าประกวดในงานเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนได้รับรางวัลที่ 1 สร้างความแปลกใจให้แก่ทีมงานและ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง พวกเขาบอกว่า สมัผสัไดถึ้งความรูส้กึปตีจิากการทำาสิง่ดีๆ  ทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้แรก

รับผิดชอบ

เมือ่สงขล�ฟอรัม่ประก�ศรบัสมคัรโครงก�รพลงัพลเมอืงเย�วชนสงขล� ผศ.ดร.

บูฆอรี ยีหมะ รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ� อ�จ�รย์ในโปรแกรมรัฐประศ�สนศ�สตร์ 

(รปศ.) คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� แนะนำ�ให้
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พวกเข�นำ�โครงก�รธน�ค�รขยะม�ทดลองทำ�จริง เม่ือต้องเข้าร่วมประชุมพัฒนาและ

สรา้งสรรคก์ระบวนการทำางานเพือ่สว่นรวมของเยาวชนกบัสงขลาฟอร่ัม ซึง่เป็นชว่งปิดเทอม

พอดี เน-ภคมน กลับอยู่ แนน-ธิด�รัตน์ เงินสง่� และ อ�ร์ม-อรรถพล ขุนทองจันทร์ 

จึงถูกบังคับกล�ยๆ ให้ไปอบรมแทนเพ่ือน พร้อมกับน้องปี 2 ท่ีเพ่ือนชวนให้ม�ร่วมทีม 

คือ ด�ว-นุจรี เกตุแก้ว และฟ้�-ป�ลิต� เลี่ยมเส็ง 

“ตอนนั้นคิดตื้นๆ ว่า ไปอบรมเสร็จก็คือเสร็จ” เนเล่าความเข้าใจในช่วงแรก 

เพราะไม่เคยทำาโครงการมาก่อน เมื่อต้องเซ็นสัญญารับทุน ทีมงานจึงรู้ตัวว่า งานนี้

ต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คิด ความเครียดจู่โจมกะทันหัน เพราะลำาพังการจัดการชีวิตของ 

ตัวเองในฐานะนักศึกษาปี 3 ซึ่งเรียนหนักมากก็ยากอยู่แล้ว เมื่อโครงการในหน้ากระดาษ

ต้องนำาไปสู่การปฏิบัติจริงในหมู่บ้านล่องมุด ตำาบลคลองทราย อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ครั้นจะปล่อยให้รุ่นน้องทำากันเองก็ห่วง เนกับแนนจึงตกลงใจว่า เมื่อรับม�แล้ว ทำ�ก็ทำ� 

โดยหวังว่าเพื่อนในกลุ่มอีก 7 คนกับน้องอีก 2 คน คงไม่ทิ้งกัน แม้จะตั้งชื่อกลุ่มว่า  

สิงห์สมิหล� อันหมายถึงนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ท้ังหมด แต่ในความเป็นจริง

ของชีวิตก็รู้ว่า ในความคิดของเด็ก ถ้าทำาอะไรไม่ได้เกรด ไม่ได้เกียรติบัตร จะไม่ทำา

“ถามตวัเองเหมอืนกนัวา่ ไม่มเีกรด ไมม่เีกยีรติบัตร ทำาไมพวกเราทำา อนัดับแรก

คือ ความจำาเป็น เพราะเป็นโครงการที่เสนอไปในนามของนักศึกษาโปรแกรม

รัฐประศาสนศาสตร์” เนเล่าถึงเบื้องหลังที่ต้องรับผิดชอบทำาโครงการ 

“ถามตัวเองเหมือนกันว่า ไม่มีเกรด ไม่มีเกียรติบัตร ทำาไมพวกเราทำา
อันดับแรกคือ ความจำาเป็น เพราะเป็นโครงการที่เสนอไปในนามของ
นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์”
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“ทีมงานจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการกำาจัดขยะ โดยใช้ไส้เดือนกำาจัดขยะเศษอาหาร 
และตั้งใจทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมีเบื้องหลังมาจากการคุยกันว่า 
อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
เพราะหากสร้างเฉพาะบ่อไส้เดือนตั้งไว้ ชาวบ้านก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไร แต่หาก
มีข้อมูลความรู้ กระบวนการทำา มีจุดสาธิตที่ชาวบ้านสามารถทดลองทำาใน
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย ก็จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชาวบ้านสามารถ
นำากลับไปทำาที่บ้านของตนเองได้” 

เมือ่ตกลงใจทำา ทมีงานจงึแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัทำางาน เนรับผิดชอบเป็นหวัหนา้กลุม่

ดูแลภาพรวมการทำางาน แนนดูแลเรื่องงานจัดการเอกสาร อาร์มรับผิดชอบกิจกรรมที่ต้อง

ใช้แรงงานและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างทีมกับชุมชน น้องดาวและน้องฟ้า ช่วยเรื่อง

เอกสารการเงินและการประสานงานระหว่างพี่ๆ และสงขลาฟอรั่ม โดยมีเพื่อนในกลุ่มอีก 

7 คนผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยตามวาระ

ความฝันกับความจริง

แม้เริ่มต้นด้วยความจำาใจ แต่เนกับแนนตั้งใจที่จะทำาให้ดีที่สุด ทั้งคู่จับเข่าคุย ร่วมกัน

วางแผนชีวิต สิ่งแรกคือ ก�รแบ่งเวล� ทั้งเรียน ทำ�โครงก�ร และชีวิตส่วนตัว ชีวิตชิลๆ 

ที่เคยปล่อยผ่�นแบบเรื่อยๆ ม�เรียงๆ ถูกจัดระบบ แต่ด้วยคว�มที่ไม่เคยทำ�โครงก�ร

ม�ก่อน แถมยังเป็นโครงก�รที่คิดบนแผ่นกระด�ษ เมื่อต้องทำ�จริงจึงรู้ว่� “คว�มคิด

กับคว�มจริงมันไปด้วยกันไม่ได้” 

เนื่องด้วยบ้านล่องมุดเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กเพียง 55 ครัวเรือน มีประชากร

ประมาณ 200 คน วิถีชวีติในชมุชนพ่ึงพาการเกษตรและธรรมชาติ เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บรางวลั

หมู่บ้านพอเพียงที่มีการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่มีการจัดการ

ขยะดีอยู่แล้ว แต่ที่ตัดสินใจเลือกที่นี่ เพราะเป็นหมู่บ้านที่คณะเคยมาทำากิจกรรม เป็นบ้าน

ของอาร์ม และอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก วันที่ลงพื้นท่ีสำารวจหมู่บ้านจึงพบว่า  

แผนงานที่คิดไว้ไม่น่าจะตอบโจทย์ชุมชน แต่ก็ตัดสินใจเดินหน้าลองผิดลองถูก

เนเล่าว่า แผนงานที่คิดไว้คือ รณรงค์แยกขยะ แล้วนำาขยะที่รีไซเคิลได้ไปขาย โดยให้

ร้านเข้ามารับซื้อ ส่วนขยะอลูมิเนียมก็นำาไปบริจาคทำาขาเทียม แต่ความจริงคือชุมชนไม่ได้

มขียะมากเหมือนชมุชนเมือง ชว่งแรกทมีงานจงึทดลองใหช้าวบา้นคดัแยกขยะ และนำาขวด

พลาสติกมาสานเป็นถัง

“การให้ชาวบ้านนำาพลาสตกิมาสานเปน็ถัง เพราะคดิวา่นา่จะสามารถพฒันาเปน็

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ แต่ก็ทำาไม่ได้ เพราะบริบทของพ้ืนท่ีน้ันคนหาอยู่หากินกับการพ่ึงพา

การเกษตรและธรรมชาติ ทำาให้ชุมชนมีปริมาณขยะพลาสติกน้อย งานที่คิดว่าดีต่อ

ชุมชนกลับกลายเป็นการเพิ่มภาระให้ชุมชนแทน” เนเล่าถึงความผิดพลาดที่ได้เรียนรู้
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ไม่ยอมแพ้แม้ผิดพลาด

หลังจากลองผิดลองถูกในครั้งแรก ทีมง�นจึงกลับ

ม�ทบทวนแผนกจิกรรมในโครงก�รใหม ่โดยใชข้้อมลู

บริบทชุมชนเป็นฐ�นในก�รวิเคร�ะห์ พบว่� กิจกรรม

ทีท่ำ�ไมส่อดคลอ้งกบัสภ�พของหมูบ่�้น จงึตัง้หลกัใหม่

ด้วยก�รค้นห�คว�มรู้เรื่องก�รจัดก�รขยะประเภท 

เศษอ�ห�ร พบแนวทางการจัดการโดยนำามาหมักเป็น 

ปุ๋ยน้ำา และการกำาจัดเศษอาหารโดยไส้เดือน ซึ่งจะให้

ผลผลิตเป็นปุ๋ยและน้ำาหมักฉ่ีไส้เดือน เป็นแนวทางใหม่ที่

นา่จะสอดคลอ้งกับบรบิทของพ้ืนท่ี เม่ือหารอืกับท่ีปรึกษา

โครงการ ซึ่งแนะนำาว่าเดิมที่จะทำาธนาคารขยะ น่�จะทำ�

เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรื่องก�รจัดก�รขยะด้วย

ไส้เดือน แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ควรหารือกับ 

พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มก่อน ทีมจึงได้แบกรับความรู้สึกผิดไป

พบกับพี่เลี้ยงของสงขลาฟอรั่ม เพื่อสารภาพผิด 

“เราไปสารภาพกับทีมพี่เลี้ยงว่า โครงการของเรา 

ไมต่อบโจทยช์มุชน ตอนนัน้รูส้กึเครยีด กลวังานไมป่ระสบ

ความสำาเร็จ ไปยอมรับกับพ่ีเขาตรงๆ โดยไมรู้่สกึเสยีหนา้

ว่าบริบทของชุมชนบ้านล่องมุดไม่เหมือนชุมชนเมือง  

หากยังทำาโครงการต่อคงประสบผลสำาเร็จได้ยาก แต่ทำา

อย่างไรเราจะนำาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่สุด คนในชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุด” เนเล่า

ขณะที่แนนเสริมว่า จะเปลี่ยนแผนก็กลัว รู้สึกกดดัน

ว่าหน่วยงานที่ให้เงินมาทำาโครงการเขาจะว่าไหม เพราะ

แผนที่จะทำากับแผนที่เขียนในโครงการไม่เหมือนกันเลย 

ยอมรับว่�กลัวม�ก คิดม�ก เพร�ะภ�วะหล�ยๆ เรื่อง

ตอนนั้น เรื่องเรียนเร�ก็เครียด เรื่องนี้เร�ก็เครียด  

เร�เซ็นสัญญ�ไปแล้ว ถ้�ไม่ทำ�เร�จะโดนอะไรหรือเปล่� 

จะเสียห�ยไหม อ�จ�รย์ มห�วิทย�ลัย ภ�ควิช� และ

ทุกคนจะผิดหวังกับพวกเร�หรือไม่

ทีมงานเล่าว่า ที่กล้าไปพบและสารภาพกับพี่มีนี- 

นูรอ�มีนี ส�และ เพราะพี่เขาเป็นคนที่รับฟัง ไม่ต่อว่า

น้องๆ แต่ยินดีเป็นที่ปรึกษาและให้กำาลังใจน้องทุกกลุ่ม 
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ทำาให้น้องกล้าที่จะเปิดใจเล่าถึงปัญหาที่พบ เพื่อหา

ทางออกร่วมกัน ปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากพี่มีนีคือ  

“คว�มเข้�ใจ” พี่เขาบอกว่า พวกเราสามารถปรับเปลี่ยน

กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาได้ เพียงแต่ 

ให้อยู่ในกรอบของเวลาและงบประมาณเดิม

ดว้ยเหตนุีท้มีง�นจงึตดัสนิใจเปลีย่นวธิกี�รกำ�จดั

ขยะ ม�ใช้ไส้เดือนกำ�จัดขยะเศษอ�ห�ร และตั้งใจทำ�

เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ของชุมชน เพร�ะอย�กให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ช�วบ้�นส�ม�รถม�พบปะแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นกัน ห�กสร้�งเฉพ�ะบ่อไส้เดือนตั้งไว้  

ช�วบ้�นก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไร แต่ห�กมีข้อมูลคว�มรู้ 

กระบวนก�รทำ� มีจุดส�ธิตที่ช�วบ้�นส�ม�รถทดลอง

ทำ�ได้ดว้ย กจ็ะเปน็ก�รถ�่ยทอดองคค์ว�มรูท่ี้ช�วบ้�น

ส�ม�รถนำ�กลับไปทำ�ที่บ้�นของตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม การได้ลงพ้ืนท่ีไปในชุมชนบ่อยๆ  

จึงสัมผัสได้ว่า นับวันชาวบ้านจะห่างเหินกันไปเรื่อยๆ  

ต่างคนต่างกรีดยางแล้วก็กลับบ้านนอน ไม่ค่อยมี

ปฏิสัมพันธ์กัน การได้มาช่วยกันสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้

เป็นสมบัติร่วมของชุมชน อย่างน้อยน่าจะเป็น “เคร่ืองมือ” 

ในการสร้างความร่วมมอื และสร้างความสามคัคใีห้เกดิข้ึน

ในชุมชน

เมือ่ปลดลอ็กความไมส่บายใจได้ ทมีงานจึงเดนิหนา้

ทำากิจกรรมใหม่อีกคร้ัง แผนการกำาจัดขยะเศษอาหารด้วย

ไส้เดือนและสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชนถูกนำาเสนอต่อ 

ชาวบ้านเพื่อขอความเห็นชอบ ผู้แก่ผู้เฒ่าในชุมชนบอก

เงื่อนไขว่า ถ้�จะทำ�ศูนย์ก�รเรียนรู้ต้องอย่�งทำ�ทิ้ง 

ทำ�ขว้�งเหมือนที่ผ่�นม� ที่มีคนภายนอกเข้ามาทำาทิ้งไว้ 

แล้วไม่ใส่ใจ ไม่เคยเข้ามาดูแล ในขณะท่ีรับปากรับคำา 

ทมีง�นพย�ย�มทำ�คว�มเข�้ใจกบัช�วบ�้นว�่ โครงก�ร

นีท้ำ�เพือ่ชมุชน คนท่ีจะดูแลรกัษ�และใชป้ระโยชนต่์อ

คือช�วบ้�น แต่ทีมง�นจะช่วยดูแลก่อนในช่วงแรก

เนบอกต่อวา่ ทมีงานวางแผนลงพืน้ทีส่ปัดาหล์ะคร้ัง 

เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน และช่วยแก้ปัญหาในบางครั้ง  

แต่อยากให้ชาวบ้านเป็นผู้ดำาเนินการเองทั้งหมด เพราะ

ถ้าพวกเราทำาให้ชาวบ้านก็จะคิดว่าเป็นของนักศึกษา  

แต่โครงก�รนี้เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งช�วบ้�นกับ

นักศึกษ�ที่เข้�ม�เรียนรู้ร่วมกัน 
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“เรื่องราวดีๆ ที่ได้พบเห็น ถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการทำาโครงการ เช่น 
การสร้างศูนย์การเรียนรู้ก็ปรับใช้สิ่งที่เห็นจากชุมชนคลองแดนที่ใช้เศษไม้
มาทำาถังขยะ จึงคิดได้ว่า ไม่จำาเป็นต้องใช้วัสดุที่เริดหรู แต่สามารถใช้ไม้ใน
ท้องถิ่นในการสร้างขนำาซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพของชุมชนมากกว่า 
หรือเรื่องเล็กๆ เช่น การปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกเพิ่มในการซื้อของ” 

ก�รเรียนรู้ร่วมกันครั้งใหม่ตั้งต้นด้วยก�รพ�กันไปศึกษ�ดูง�นก�รเลี้ยงไส้เดือน

จ�กหมูบ่�้นใกลเ้คยีงต�มคำ�แนะนำ�ของช�วบ้�น ก�รเรยีนรูใ้นพืน้ท่ีจรงิของนกัศกึษ� 

อ�จ�รย์ แกนนำ�ช�วบ้�น และพ่ีเล้ียงจ�กสงขล�ฟอร่ัม ทำ�ให้ได้คว�มรู้ชัดแจ้งเก่ียวกับ

กระบวนก�รเลี้ยงไส้เดือนและใช้ประโยชน์จ�กน้ำ�ฉี่ไส้เดือน ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ทำ�เป็น

น้ำ�หมักเพื่อใช้ในก�รบำ�รุงพืชผลได้ 

บทเรียนนอกห้องส่ีเหล่ียม

ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของทีมงาน เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สงขลาฟอร่ัมจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้เยาวชนในโครงการเรื่อง “สร้างจิตสำานึกพลเมืองจากฐานงานของ

เยาวชนและชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งจัดที่ชุมชนคลองแดน และเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญที่ทำาให้

ทมีงานเกิดความฮึกเหิม และมีพลงัในการทำางานมากขึน้ ดว้ยไดเ้ห็นตวัอยา่งเพือ่นเยาวชน

กลุม่อ่ืน ได้สมัผสัความเขม้แขง็ของชมุชน อกีทัง้ไดรั้บฟงัข้อคดิดีๆ  จากผูน้ำาชมุชนคลองแดน 

ที่บอกว่า “การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ให้เริ่มที่ตัวเรา” คำาพูดนี้จุดประกายและสร้าง

พลังแรงใจให้ทีมงานอยากทำาโครงการนี้ให้ดีท่ีสุด แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคก็จะพยายาม

ฝ่าฟันต่อไปให้ได้

“อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่ระยะเวลา ไม่ใช่งาน แต่เป็นเรื่องของความร่วมมือ 

บางทีเราวางแผนงานไว้แล้วว่าต้องการกำาลังคนเสริม 30 คน แต่มีคนมาช่วยแค่ 10 คน  

งานท่ีน่าจะเสร็จเร็ว น่าจะดำาเนินไปได้ด้วยดี ก็ต้องล่าช้าออกไป เพราะต้องลดขั้นตอน  

ปรับแผน จากที่วางไว้ 3 ขั้นตอน ปรับใหม่เหลือเพียง 1-2 ขั้นตอน เพื่อให้พอดีต่อกำาลังคน

ที่มีอยู่ หรือบางครั้งเราต้องเลื่อนงานออกไป เพราะไม่มีคนมาช่วย จนบางครั้งก็หงุดหงิด” 

เนบอกเล่าความรู้สึก

แม้ความรว่มมอืจากเพือ่นในโปรแกรมจะมมีาอยา่งกระท่อนกระแทน่ แตง่านสว่นใหญ่

ก็ลุล่วงไปได้ด้วยแรงกายแรงใจของเพื่อนสนิทในกลุ่มทั้ง 9 คน และความร่วมมือของ 

ชาวบ้าน โดยระหว่างการทำางานทีมงานจะพยายามลองถูกลองผิดก่อน เพ่ือให้ทราบถึง 

จุดที่เป็นปัญหา และหาทางแก้ เพื่อที่เวลาชาวบ้านดำาเนินการเอง หากเกิดปัญหา ทีมงาน

จะได้แนะนำาชาวบ้านได ้แตย่ิง่เรยีนรูร้ว่มกนักย็ิง่รบัรูว้า่ ชาวบา้นมคีวามรูม้ากกวา่ทีค่ดิ เชน่ 

ตอนไปศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนแกนนำ�ช�วบ้�นพย�ย�มกระตุ้นให้นักศึกษ�

สอบถ�มเร่ืองร�วต่�งๆ จ�กวิทย�กรเป็นระยะๆ ว่า พันธุ์อะไร เลี้ยงอย่างไร ที่เขา 

ไม่ถามเอง อาจเป็นเพราะเขาอยากให้พวกเราได้ความรู้ อยากให้พวกเรากล้า และรู้จักคิด 

เพราะเด็กต่างจังหวัดจะไม่ค่อยกล้าถามเหมือนเด็กในเมืองใหญ่

87Songkhla Young Active Citizen 3



รสสัมผัสแห่งความช่ืนใจ

เมื่องานเริ่มเข้าที่เข้าทาง ได้ผลอย่างใจคิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่สร้างเป็นขนำาเล็กๆ 

เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เม่ือลงไปในชุมชนแต่ละครั้งทีมงานจะถ่ายรูปความก้าวหน้าของงาน 

เก็บสะสมไว้ พร้อมๆ กับคว�มรู้สึกภูมิใจที่เต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีเวล�มองย้อนทวน

บทเรียนก�รทำ�ง�นท่ีผ่�นม� จึงเห็นข้อดีของอุปสรรคที่ทำ�ให้ได้เรียนรู้ เนบอกว่า 

“อุปสรรคสอนให้เราคิดอะไรได้หลายๆ อย่าง สอนให้รู้จักคิด สอนให้รู้จักวางแผน 

สอนให้อดทนต่อปัญหา ถ้างานราบร่ืน ได้อะไรมาง่ายๆ เราก็อาจจะลืมได้ง่ายๆ แต่เม่ือ

พบอุปสรรคที่แม้จะทำาให้เหนื่อยและเครียด กลับทำาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้จัดการ 

ตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รู้จักบริหารงาน” 

นอกจากข้อดีของอุปสรรคที่เปลี่ยนเนให้เป็นคนที่มี “วิธีคิด” ใหม่แล้ว พฤติกรรมใน

เรื่องปกติสามัญท่ัวไปในชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วย เพราะได้ทำางานกับชุมชน ความสนใจจึง 

พุง่เปา้ไปท่ีการพัฒนาชมุชน ดังนัน้ในวิชาเรยีนทีม่โีอกาสไดเ้ดนิทางไปเรยีนรูก้บัชมุชนใดๆ 

เนจึงมักจะเกบ็เรือ่งร�วดีๆ  ทีไ่ดพ้บเหน็ม�ประยกุตใ์ชใ้นก�รทำ�โครงก�ร เชน่ ก�รสร�้ง

ศูนย์ก�รเรียนรู้ก็ปรับใช้สิ่งที่เห็นจ�กชุมชนคลองแดนที่ใช้เศษไม้ม�ทำ�ถังขยะ จึงคิด

ไดว้�่ ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใชว้สัดทุีเ่รดิหร ูแต่ส�ม�รถใช้ไมใ้นท้องถิน่ในก�รสร�้งขนำ� ซึง่จะ

สอดคล้องกับสภ�พของชุมชนม�กกว่� หรือเร่ืองเล็กๆ เช่น ก�รปฏิเสธไม่รับถุงพล�สติก

เพ่ิมในก�รซ้ือของ ซ่ึงเนบอกว่� แปลกใจเหมือนกันท่ีอยู่ๆ คว�มรู้สึกมันก็เปล่ียนไปเอง 

ส่วนแนนบอกว่า ก�รทำ�โครงก�รเปลี่ยนแปลงนิสัยคว�มเป็นเด็กของเธอ  

ที่ไม่ชอบใจอะไรก็สะบัดหน้�หนี ให้มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น ก�รเลี้ยงไส้เดือนเป็น

สิ่งแปลกใหม่ในชีวิตที่เธอต้องก้�วข้�มคว�มขยะแขยงที่ชวนให้ขนลุก ทั้งก�รจับ

ไส้เดือนตัวลื่นๆ ก�รจับขี้วัว ที่ในระยะหลังส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ต้องใส่ถุงมือ เพราะ

ถ้าใส่ถุงมือจะทำาให้ไม่รู้อุณหภูมิ เพราะไส้เดือนไม่ชอบให้ร้อนเกินไป แล้วเมื่อเห็นไส้เดือน

ท่ีเลีย้งไวอ้อกลกูออกหลาน จงึกล�ยเปน็คว�มภมูใิจเลก็ๆ ทีท่ำ�ง�นสำ�เรจ็ และง�นทีท่ำ�

จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆ

“นอกจากนี้จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีข้ึน เมื่อก่อนถ้าโมโหเพ่ือน  

หนูจะปรี๊ดแตกตรงนั้นเลย แต่ตอนนี้ถ้าโมโหก็จะเงียบ แล้วพยายามพูดให้เขาเข้าใจ ถ้ายัง

ไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไป ไม่ไปยุ่ง” แนนเล่าความเปลี่ยนแปลงของตนเอง พร้อมเสริมว่า รู้สึก

ว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น กล้าตัดสินใจทำาอะไรด้วยตนเองมากขึ้น จากเดิมที่คอยแต่ทำา

ตามเพื่อน

“การทำาโครงการเปลี่ยนแปลงนิสัยความเป็นเด็กของเธอที่ไม่ชอบใจอะไร
ก็สะบัดหน้าหนี ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น การเลี้ยงไส้เดือนเป็น
สิ่งแปลกใหม่ในชีวิตที่เธอต้องก้าวข้ามความขยะแขยงที่ชวนให้ขนลุก 
ทั้งการจับไส้เดือนตัวลื่นๆ การจับขี้วัว ที่ในระยะหลังสามารถทำาได้โดย
ไม่ต้องใส่ถุงมือ”
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สำาหรบัอารม์มองวา่ โครงก�รนีเ้ปน็ประโยชนต่์อชมุชนของตนอย่�งแทจ้รงิ เพราะ

ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการกำาจัดขยะจากเศษอาหารและนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน 

นอกจากนี้การที่มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจึงเป็นอีกสาระหนึ่งที่ชุมชนสามารถใช้ในการ 

บอกเลา่เรือ่งราวของการจดัการของชมุชนใหผู้้สนใจทีแ่วะเวยีนเข้ามาศกึษาดงูานในหมูบ่า้น

เป็นประจำา 

คว�มสำ�เร็จของง�นที่สัมผัสได้ ทีมง�นยกคว�มดีคว�มชอบให้กับคว�มร่วมมือ

ของช�วบ้�น และพลังหนุนจ�กเพ่ือนในกลุ่มทั้ง 9 คน แต่ก็ส่ิงหนึ่งที่ข�ดไม่ได้คือ  

ก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ยในทีม ท่ีมีก�รแบง่บทบ�ทหน�้ทีอ่ย�่งชดัเจน โดยมเีนเปน็ผูก้มุ

สภ�พง�น คอยถ�มไถ่คว�มก�้วหน้�ของง�น รวมท้ังไกลเ่กลีย่คว�มเข�้ใจในเนือ้ง�น

ของสม�ชิกในทีม โดยใช้หลักว่� ทุกคนต้องรับรู้เท่�ๆ กัน 

“จะบอกเพ่ือนว่า คนรับงานก็ต้องมาตามงานกับคนที่สั่งงานด้วย ถ้าแบ่งงานแล้ว  

ทำาไม่เสร็จ ก็ต้องเรียกทีมงานทั้งหมดมาช่วยกัน ใครไม่เข้าใจให้ถามคนที่เข้าใจ หรือก่อน 

นำาเสนองาน ก็ต้องคุยกันก่อนเพ่ือให้ทุกคนรู้เท่าๆ กัน เพื่อนไม่กล้าพูด ไม่กล้านำาเสนอ  

ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้ว่า งานของกลุ่มจะทำาอะไร อย่างไร” เนเล่า

บทบาทของเนทีต่อ้งคอยถามไลจ่ี ้ถามความกา้วหนา้ของงานกบัเพือ่นๆ เปน็บทบาท

ที่เพื่อนๆ ในกลุ่มยอมรับ โดยเฉพาะเพื่อนผู้ชายในกลุ่มซึ่งอาร์มเป็นตัวแทนเล่าว่า ชอบให้

เพื่อนจี้ถาม เพราะการที่เพื่อนจี้ถามกระทั่งด่าบ้างในบางครั้ง แสดงว่าเพื่อนยังสนใจ แต่ถ้า

เพื่อนไม่สนใจ ไม่ไถ่ถาม จะรู้สึกเคว้งคว้าง และรู้สึกแย่มากกว่าการโดนเพื่อนด่า 

นอกจากการเรียนรู้จากเนื้องานที่ทำาแล้ว เนเล่าว่า เธอยังเรียนรู้จากแนนซึ่งเป็นคนที่

เก่งเรื่องงานเอกสารมากขึ้น “ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ เร่ืองของการเรียนรู้  

จากเมื่อก่อนที่เคยแต่รอแนนหางานมาป้อนให้อย่างเดียว แต่พอได้มาทำาโครงการนี้ ก็เริ่ม

คิดได้ว่า ที่ผ่านมาเราไม่รู้อะไรเลย ถ้าเรายังเป็นคนรับอยู่อย่างน้ี ก็จะได้เท่าที่เขาป้อนให้ 

สิ่งไหนที่ทำาไม่เป็นก็เริ่มหัดคิด หัดหาความรู ้บางครั้งก็ถามแนนว่าหามาจากไหน แนนก็

บอกว่าดูจากยูทูป เราก็คิดได้ว่าทำาไมเพื่อนทำาได้ แล้วเราทำาไม่ได้” 
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ทีมงานทุกคนสะท้อนว่า สามารถนำาการเรียนรู้ที่ได้จากการทำาโครงการไปปรับใช้ใน

ชวิีตประจำาวนัไดท้ั้งเรือ่งการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ การทำางานเปน็ทมี โดยเฉพาะเร่ือง

การแบ่งเวลา 

“พวกเราเรียนโปรแกรมน้ีงานกลุ่มเยอะมาก เราสามารถปรับวิธีการทำางานท่ีต้อง 

แบ่งงาน กระจายงาน ไม่ให้งานกระจุกอยู่ที่คนๆ เดียว ซึ่งการทำาโครงการนี้ทำาให้เรารู้จัก

รบัผิดชอบงาน แลว้งานของเราเริม่มีคุณภาพมากขึน้ สามารถรบังานเพิม่ไดม้ากขึน้กวา่เดมิ

ในเวลาจำากัด” แนนเล่า 

เพร�ะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่� พวกเข�ก็ทำ�ได้ ความมั่นใจที่เกิดทำาให้พวกเขา

สามารถทำาความเขา้ใจกบัอารมณ์ความรูส้กึของตนเองไดว้า่ “เมือ่กอ่นมกัคดิวา่เดก็หลงัหอ้ง

ไม่มีอะไรเลย ไม่มีโครงการอะไรกับเขา ทำาอะไรไม่สำาเร็จสักเรื่อง ...ตอนนั้นคิดเปรียบเทียบ 

รูส้กึไปเองวา่อาจารยไ์มเ่ทา่เทียม เดก็หน้าหอ้งทำาอะไรก็ด ีก็ถูกไปหมด ทัง้ๆ ทีอ่าจารย์อาจ

ไม่ได้คิดอะไร แต่เป็นเพราะเด็กกลุ่มนั้นเขาตอบสนองอาจารย์ดี เข้าหาอาจารย์ มันเป็นปม

ของเราเอง” เนสะท้อนปมคิดเรื่องเด็กหลังห้อง

คว�ม “ท้�ท�ย” ของเด็กหลังห้องท่ีต้องก�รทำ�อะไรสักอย่�งให้คนอื่นยอมรับ 

จ�กจุดเริ่มต้นโครงก�รถึงวันนี้ กว่�จะทำ�ให้ขยะเป็นทอง ทีมง�นทุกคนต่�งบอกว่�

พวกเข�ได้บทเรียนม�กม�ยจ�กก�รทำ�โครงก�ร ทั้งคว�มผิดพล�ด ก�รแบกรับคว�ม

รูส้กึผิด ก�รยนืหยดัทีจ่ะเดนิหน�้ตอ่ ก�รรว่มแรงรว่มใจของทีมง�นท่ีรว่มกนัฝ�่ฟนัจน

สำ�เรจ็ลลุว่ง ก�รส�นพลงัคว�มรว่มมอืกบัช�วบ้�นเพือ่ให้ง�นเป็นประโยชนแ์กช่มุชน

อย่�งแท้จริง

ก�รเรียนรูข้องเดก็หลังห้องช�่งมีสสีนั เพิม่พนูทกัษะใหตั้วเข�อย่�งม�กม�ย และ

เข�มีศักยภ�พ ทำ�เพื่อส่วนรวมได้ไม่ต่�งจ�กเด็กๆ ทุกมุมห้อง
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โครงการขยะเป็นทอง

ที่ปรึกษ�โครงก�ร  อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�โปรแกรมรัฐประศ�สนศ�สตร์ (รปศ.) 

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

ธิดารัตน์ เงินสง่า นุจรี เกตุแก้ว 

ปาลิตา เลี่ยมเส็ง ภคมน กลับอยู่ 

อรรถพล ขุนทองจันทร์ 
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สร้างดิน สร้างฅน

โครงการสร้างดิน สร้างฅน
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รู้สึกเหมือนกับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้ทดลองจากของจริง 
เป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราไม่เคยทำามาก่อน ดีใจและปลื้มใจที่
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันทำากิจกรรม 
และนำาความรู้เรื่องการทำาดินจากใบไม้กลับไปใช้ที่บ้านด้วย

“พวกเราจะทำาอย่างไรกันดี ท่ีจะทำาให้ทุกคนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของใบไม้ท่ี

เกลื่อนกลาด มากกว่าจะมองว่ามันคือ ขยะไร้ค่า” คำาถามชวนคิด ที่นำาไปสู่การค้นหา 

คำาตอบผ่านการทำาโครงก�รสร้�งดิน สร้�งฅน ของน้องๆ เย�วชนกลุ่มด�วดิน 

แปลงปัญหาเป็นนวัตกรรม

โรงเรียนพะตงประธ�นคีรีวัฒน์ ตำ�บลพะตง อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�  

เปน็โรงเรยีนสิง่แวดลอ้ม บรเิวณโรงเรยีนจึงเต็มไปดว้ยพรรณไมน้านาชนดิ สร้างความรม่รืน่ 

ยังประโยชน์ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน แต่เพร�ะมีต้นไม้เยอะ ทำ�ให้แต่ละวันมีใบไม้

รว่งเป็นจำ�นวนม�ก แมจ้ะจดัเวรใหนั้กเรยีนทำ�คว�มสะอ�ดรวบรวมใบไมท่ี้หล่นเกลือ่น

กล�ดไปท้ิงถังขยะแล้วก็ต�ม แต่ปัญห�คือ รถขยะไม่รับเศษใบไม้ โดยให้เหตุผลว่�

ใบไม้ไม่ใช่ขยะ ใบไม้ที่กองรวมกันจึงทับถมส่งกลิ่นรบกวน แถมยังทำาให้ภูมิทัศน์ของ

โรงเรียนไม่สวยงาม เป็นสถานการณ์ที่หนึ่ง-กิตติ สุวรรณโณ คิว-พรรณี ศรีใจ แอน- 
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เอมอร สิงขรัตน์ วิว-สุนิส� ก�รชนไชย และ ตี๋ต้น-สินชัย แซ่ตั้ง สังเกตเห็น ในขณะที่

นักเรียนท่ีเรียนวิชาเกษตรต้องการใช้ดินจำานวนมาก โรงเรียนจึงต้องใช้งบประมาณเพื่อ 

สั่งซื้อดินมา

แกนนำ�ทั้ง 5 คน และ ครูโต-สุวภ� ละอองจิต ที่ปรึกษ�โครงก�ร ช่วยกันระดม

คว�มคดิจ�ก 2 สถ�นก�รณท่ี์สังเกตเหน็ จึงเปน็ทีม่�ของโครงก�รสร�้งดิน สร�้งฅนขึน้ 

ที่จะนำ�ใบไม้ดังกล่�วม�ผลิตเป็น “ดินใบไม้” นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดค่�ใช้จ่�ย

ในก�รซื้อดิน ทำ�ให้บริเวณในโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น และทีมง�นใช้โอก�สก�รทำ�

โครงก�รรพัฒน�ตนเองให้มีทักษะชีวิตม�กขึ้น 

ดินที่ผลิตได้ ทีมงานมีเป้าหมายจะจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นโซนในการ

ทดลองดิน นำาดินมาทดลองใช้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำา เช่น ปลูกพืชสวนครัว  

พืชสมุนไพร เป็นต้น และส่วนท่ีสองนำาไปจำาหน่าย เพื่อนำารายได้มาซื้ออุปกรณ์การเรียน

ช่วยเหลือน้องมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีฐานะยากจน

แปลงใบไม้ให้เป็นดิน

เพ่ือให้การทำาโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน 

ทีมงานจึงช่วยกันออกแบบกิจกรรมในโครงการ เริ่มจากประช�สัมพันธ์ รับสมัครเพื่อนๆ 

ร่วมกิจกรรมโครงก�รหน้�เส�ธง โดยแต่ละคนแบ่งกันรับผิดชอบเป็นโซนๆ และรับสมัคร

“เมื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนแล้ว พวกเขาเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลสูตรการทำาดิน
จากเศษใบไม้ จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด รวมถึงสอบถาม
คุณครูผู้รู้ในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไร สูตรไหน
มีประสิทธิภาพดี และมีระยะเวลาการหมักเร็วที่สุด”
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“เมื่อก่อนจะทำาอะไรแต่ละอย่างไม่สามารถลำาดับขั้นตอนได้ว่าอันไหนมาก่อน
มาหลัง และตอนนี้กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เช่น ในการทำา
กิจกรรมทุกครั้ง ทีมงานจะมีการตัดสินใจร่วมกัน เมื่องานสำาเร็จก็ภูมิใจร่วมกัน 
เมื่อโดนตำาหนิก็โดนตำาหนิร่วมกัน ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และร่วมตัดสินใจ ทำาให้ทีมงานเกิดความผูกพัน และสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น”

สม�ชกิเข�้รว่มในโซนตนเอง จากนัน้จงึทำากจิกรรมปลกูจติสำ�นึกใหเ้ห็นคณุค่�ของใบไม ้

ประสานงานกบัโรงเรียนขอพืน้ท่ีสำาหรบัทำาดนิ สร้างการมสีว่นร่วมของนกัเรียนในการจัดทำา

บ่อดิน รับบริจาคใบไม้จากนักเรียนในโรงเรียนที่แบ่งตามเวรเก็บใบไม้ ต่อด้วยกิจกรรม 

ปฏบัิตกิ�รหมกัใบไมท้ำ�ดนิ รวบรวมใบไมม้าเกบ็ไวท้ีบ่อ่ดนิ ใชเ้วลาหมกัประมาณ 2 เดอืน 

หาพนัธุไ์ม ้(พชืผกัสวนครวั สมนุไพร) จากบ้านสมาชิกและจากชมุชน นำามาปลกูบริเวณโซน

ทดลองดิน ปิดท้ายด้วยการทดสอบดินและปรับภูมิทัศน์ นำาดินที่ได้จากการหมักใบไม้ไป

ใช้ปลูกต้นไม้ในโซนทดลอง 

ทีมงานบอกว่า เมื่อแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ชัดเจนแล้ว พวกเข�เริ่มค้นคว้�ห�ข้อมูล

สูตรก�รทำ�ดินจ�กเศษใบไม้จ�กแหล่งต่�งๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด รวมถึง

สอบถ�มคุณครูในโรงเรียน เพื่อวิเคร�ะห์ว่�แต่ละสูตรแตกต่�งกันอย่�งไร สูตรไหนมี

ประสิทธิภ�พดี และมีระยะเวล�ก�รหมักเร็วที่สุด จนมาลงตัวที่สูตรฉบับโรงเรียนพะตง

ประธานครีวีฒัน์ เริม่จากเตรยีมวตัถดิุบ ผสมคลกุเคลา้เศษใบไมท้ัง้ทีแ่หง้และสดกบัมลูสตัว์ 

หรือเศษผักผลไม้ที่เหลือจากโรงอาหาร ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 ลงไปในบ่อดิน ราดน้ำาหมัก

ให้มีความชื้นพอดี ให้ส่วนผสมไม่แห้งเกินไปและไม่แฉะเกินไป แล้วตั้งทิ้งไว้ในร่ม 

จากนัน้คอยพลกิกลบัวันละครัง้ เพือ่เติมออกซิเจนใหจ้ลุนิทรยีน์ำาไปใชใ้นการย่อยสลาย 

หมักไว้ 30 วัน จึงนำาไปตากจนแห้งสนิท จึงสามารถนำาไปใช้ได้ แต่ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีผลิตได้ 

ไม่สามารถนำาไปใช้ปลูกพืชในกระถาง แทนดินปลูกได้ เพราะจุลธาตุและธาตุอาหารต่างๆ 

ที่มีมากในปุ๋ยอินทรีย์จะทำาให้พืชตายได้ หากจะนำาไปปลูกพืชกระถางจึงควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์

แต่น้อย เช่น ใช้ดินปลูก 10 ส่วนต่อปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน เป็นต้น 

สร้างดิน สร้างฅน

การไดล้งมอืทำาดว้ยตวัเอง ทำาใหท้มีงานเห็นความสำาคญัของสิง่เลก็ๆ ทีค่นอืน่มองว่า

ไร้ค่า แต่พวกเขาสามารถนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงนอกจากได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในวิชาเกษตร 

และชว่ยเหลอืเพ่ือนท่ีมีฐานะยากจนแลว้ ยงัชว่ยลดการเผาใบไมใ้นโรงเรยีน ลดมลพษิ และ

สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้น 

“รู้สึกเหมือนกับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้ทดลองจากของจริง เป็นความรู้ใหม่ที่พวก

เราไม่เคยทำามาก่อน ดีใจและปล้ืมใจที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันทำา

กิจกรรม และนำาความรู้เรื่องการทำาดินจากใบไม้กลับไปใช้ที่บ้านด้วย” ทีมงานบอกเล่า 

รายละเอียด
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ส่วนท่ีว่าชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบกิจกรรม

ทดสอบดินและปรับภูมิทัศน์มากที่สุด เพราะน้องๆ ในโรงเรียนให้คว�มสนใจนำ�ต้นไม้

ม�คนละต้นจ�กบ้�น ไม่ว่าจะเป็น ต้นกุหลาบ เตยหอม ฯลฯ มาร่วมกันปลูก หลังปรับ 

ภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้ว ทีมงานจะคอยสังเกตว่า ต้นไม้เป็นอย่างไร ผ่านไป 1 เดือนคร่ึง 

ต้นไม้ท่ีปลูกยังแข็งแรง และท่ีสำาคัญต้นกุหลาบเริ่มออกดอกมาให้ชื่นใจ พวกเข�รู้สึกดีใจที่

ส�ม�รถทำ� “ดินจ�กใบไม้” ที่หล�ยคนมองว่�ไร้ค่� ให้กลับม�มีค่�ได้สำ�เร็จ

ผลจ�กก�รปฏิบัติจริง ทำ�ให้ทีมง�นทุกคนต่�งพัฒน�เรื่องกระบวนก�รคิด  

โดยเฉพ�ะก�รคดิเปน็เหตเุปน็ผล คดิอย�่งเปน็ระบบ คดิเชือ่มโยง ซึง่เริม่จ�กจดุเลก็ๆ 

ในโรงเรียน ที่หล�ยคนมองไม่เห็นคุณค่�ของใบไม้ แต่กลับเป็นสิ่งที่ทีมง�นเลือกที่จะ

ทำ� จนทำ�ให้ผู้บริห�รของโรงเรียนเห็นถึงคว�มสำ�คัญ และคอยสนับสนุนโครงก�รจน

สำ�เร็จ นอกจ�กนี้ทีมง�นยังได้เรียนรู้เรื่อง ก�รเค�รพคว�มเห็นของเพื่อนๆ รู้จักก�ร

บริห�รจัดก�รเวล� ก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ 

จากสถานการณ์รอบตัวที่สังเกตเห็น แล้ววิเคราะห์เห็นความเชื่อมโยงได้ สู่การลงมือ

ทำาเพือ่แกป้ญัหาจนสำาเรจ็ บทพสิจูนท์ีท่ำาใหเ้หน็ว่าเราทุกคนสามารถมส่ีวนในการแก้ปัญหา

ของสังคมได้ โดยเฉพาะสังคม ชุมชนเล็กๆ ที่เราอาศัย 

“หลังจากทำาโครงการนี้ สิ่งที่เราได้ มันไม่ใช่แค่ “ดิน” แต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้น

คือ “จิตสาธารณะ” ต่อส่วนรวม และการที่เราเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเอง”

“เมื่อก่อนจะทำาอะไรแต่ละอย่างไม่สามารถลำาดับขั้นตอนได้ว่าอันไหน
มาก่อนมาหลัง และตอนนี้กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เช่น ใน
การทำากิจกรรมทุกครั้ง ทีมงานจะมีการตัดสินใจร่วมกัน เมื่องานสำาเร็จ
ก็ภูมิใจร่วมกัน เมื่อโดนตำาหนิก็โดนตำาหนิร่วมกัน ทุกคนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ ทำาให้ทีมงานเกิดความผูกพัน และสามัคคี
กันมากยิ่งขึ้น” 
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โครงการสร้างดิน สร้างฅน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูสุวภา ละอองจิต  

 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัตน์ 

ทีมทำ�ง�น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5

โรงเรียนพะตงประธ�นคีรีวัตน์

กิตติ สุวรรณโณ พรรณี ศรีใจ 

เอมอร สิงขรัตน์ สุนิสา การชนไชย 

สินชัย แซ่ตั้ง
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เพิ่มพันธุ์ปลา เพิ่มการเรียนรู้

โครงการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา 
ด้วยวิธีธรรมชาติ 
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รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์มาก และคิดว่าสิ่งที่เด็กๆ ทำามาตลอด
ได้บรรลุสิ่งที่สำาคัญกว่า นั่นคือ “จิตสาธารณะ” จากการเสียสละ
ลงมือทำาโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็น
ในสังคมปัจจุบันที่ต้องการ “พลเมือง” เข้ามาช่วยกันดูแลชุมชน
สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

ทำาไมปลาจึงน้อยลง และปลาหายไปไหน? 

คือคำาถามที่กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

เกิดความสงสัยเม่ือพบว่าปลาหลายชนิดท่ีเคยกิน กลับหาซ้ือไม่ได้ท่ีตลาดใกล้บ้าน ย่ิงกว่าน้ัน

ราคายังแพงขึ้นกว่าเดิม ทั้งที่บริเวณนี้อยู่ในพื้นที่ทำาประมงแถบทะเลสาบสงขลา แล้วทำา

อย่างไรจึงจะมีปลาไว้กินเหมือนเดิม เป็นคำาถามคาใจที่รอวันหาคำาตอบ

ฝันจะคืนความอุดมสมบูรณ์ของฝูงปลา

ในอดีต ชุมชนชะแล้มีสัตว์น้ำาอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันสัตว์น้ำาเร่ิมลดจำานวนลง เน่ืองจาก

การจับปลาผิดวิธี และสารตกค้างจากการทำานากุ้งที่ส่งผลต่อน้ำาและปลา ด้วยความสงสัย 

ทำาให้ นิ-เส�วลักษณ์ ศรีประสิทธิ จูด-สงกร�นต์ ทวยภ� แนน-นริส� รัตนคำ� และ 

ฟ้�-อุบลวรรณ เหมวรรโณ ชวนกันไปค้นหาคำาตอบ
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“บอกตรง ๆ ตอนนั้นไม่สนใจ ไม่อยากทำาโครงการเลย แค่อยากให้มีปลา
มากเหมือนเดิม เคยเห็นรุ่นพี่ทำาแล้วรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่าง 
ทั้งจดบันทึก เก็บข้อมูล น่าจะยาก แต่ครูก็พูดชักชวนจนพวกเราตกลงทำา
ในที่สุด”

 “พวกเราไปถามแม่ค้าว่าทำาไมถึงมีปลาน้อยลง เขาบอกว่าหาไม่ได้ เลยต้องขายแพง

ดว้ย พวกเราจงึคยุกนัในกลุม่เพ่ือน และมาปรกึษาคณุคร ูครก็ูแนะนำาวา่ถา้อยากหาคำาตอบ

ก็ให้เข้ามาทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา บอกตรงๆ ตอนนั้นไม่สนใจ ไม่อยาก

ทำาโครงการเลย แค่อยากให้มีปลามากเหมือนเดิม เคยเห็นรุ่นพี่ทำาแล้วรู้สึกว่าต้อง 

รับผิดชอบหลายอย่าง ทั้งจดบันทึก เก็บข้อมูล น่าจะยาก แต่ครูก็พูดชักชวนจนพวกเรา

ตกลงทำาในที่สุด”

เป็นที่ม�ของโครงก�รสร้�งแหล่งอนุบ�ลสัตว์น้ำ�ด้วยวิธีธรรมช�ติ โดยโจทย์ที่ 

ตั้งไว้คือ “จะทำาอย่างไรให้ปลาเพ่ิมจำานวนมากขึ้น” ทีมง�นและครูอุไรวรรณ อุทัย  

ที่ปรึกษ�โครงก�ร จึงร่วมกันคิดห�ท�งเพิ่มจำ�นวนปล� และเห็นว่�ก�รนำ�ปล�ม�

อนุบ�ลก่อนปล่อยคืนทะเลส�บสงขล� เป็นวิธีที่พวกเธอส�ม�รถทำ�ได้ดีที่สุด เพราะ

หลังโรงเรียนมีสระน้ำาธรรมชาติที่เชื่อมออกไปสู่ทะเลสาบสงขลาและแหล่งน้ำาอื่นๆ ได้ และ

น่าจะมีอาหารเพียงพอให้ปลากิน เพราะทีมงานมีเวลาให้อาหารปลาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เท่านั้น ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ เนื่องจากบ้านอยู่ไกล 

แสวงหาความรู้

ก่อนลงมือสร้�งแหล่งอนุบ�ลให้ปล� ทีมง�นได้ทำ�คว�มเข้�ใจกับ “บ้�น” ต�ม

ธรรมช�ติของปล�ก่อน ว่�ต้องมีสภ�พแวดล้อมเป็นอย่�งไร ทั้งลักษณะท�งก�ยภ�พ 
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“ทีมงานวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านการจัดนิทรรศการในงาน
เปิดโลกทะเลสาบสงขลา ที่จัดขึ้นบริเวณใกล้ๆ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมง
ที่จับปลาแบบผิดวิธี เกิดจิตสำานึก โดยตระหนักว่า ขนาดเด็กอย่างพวกเธอ 
ยังคิดจะอนุรักษ์ แล้วชาวประมงที่เป็นผู้ใหญ่ทำาไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์บ้าง” 

คุณภ�พของน้ำ� คว�มสมบูรณ์ของแหล่งอ�ห�ร ชนิดของปล� และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่

อ�ศัยอยู่ ซึ่งข้อมูลที่ค้นพบคือ แหล่งน้ำ�ในโรงเรียนมีคว�มอุดมสมบูรณ์ สภ�พบ่อ 

มีขน�ดกว้�ง และพบปล�หล�ยชนิด เช่น ปล�ช่อน ปล�นิล ปล�หมอ ปล�ดุกน� 

ปล�กระดี่ ปล�ตะเพียน เป็นต้น

เมื่อศึกษาสภาพแวดล้อมแล้ว จึงร่วมกันคัดเลือกพันธุ์ปลาท่ีจะนำามาอนุบาล โดยใช้

ค่า pH ของน้ำาประกอบการตัดสินใจ ค่า pH ของแหล่งน้ำาในโรงเรียนที่วัดได้ 5-6 ทีมงาน

จึงค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และสอบถามชาวบ้านที่ทำาประมงว่าควรเลี้ยงปลาชนิดใด

ที่เหมาะกับสภาพน้ำา

นิบอกว่า เราไม่ใช่คนในพื้นที่ ไม่มีความรู้เรื่องนี้ จึงไปสอบถามจากชาวประมงและ 

ชาวบ้านว่าพวกเราควรเลี้ยงปลาชนิดใด ไดค้้นจ�กอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่คิดว่�ควรมีก�ร

ตรวจท�นข้อมูลอีกครั้ง ก�รสอบถ�มข้อมูลจ�กช�วบ้�นท่ีเข�อยู่ม�น�นและมีคว�ม

ชำ�น�ญในพื้นที่น่�จะได้คำ�ตอบที่ถูกต้อง จนได้คำาตอบว่าปลาที่น่าจะเลี้ยงรอดมี 2 ชนิด

คอื ปล�นลิและปล�ตะเพยีน แตก่ย็งัไมม่ัน่ใจ จงึสอบถ�มไปทีส่ำ�นกัง�นประมงจงัหวดั

อีกครั้ง ซึ่งก็ได้รับคำาตอบแบบเดียวกัน 

พวกเธอจึงทำาเรื่องขอพันธุ์ปลาทั้งสองชนิดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำาจืด 

สงขลา โดยบอกถึงวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการทำาโครงการดังกล่าว ซ่ึงได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ลูกปลาทั้ง 2 ชนิดมากว่า 1 พันตัว

หลังจากหาแหล่งอนุบาล และหาพันธุ์ปลาได้แล้ว ทีมงานทราบมาว่า ปัจจัยหนึ่งที่

ทำาใหป้ลาลดจำานวนลงคอืการจบัปลานอกเขตกัน้ทีก่ำาหนด ซึง่มปีลาตวัเลก็กำาลงัเติบโตอาศยั

อยู ่ส่งผลใหก้ารขยายพันธ์ุของปลาลดลง และอาจสญูพนัธุใ์นทีส่ดุ เพือ่ใหป้ลาในชมุชนกลับ

มามจีำานวนมากเหมอืนเดมิ ทมีง�นจงึว�งแผนสือ่ส�รคว�มรูด้งักล�่ว และประช�สมัพนัธ์

โครงก�รในง�นเปิดโลกทะเลส�บสงขล� ที่จัดขึ้นบริเวณใกล้ๆ โรงเรียน เพื่อให้ช�ว

ประมงที่จับปล�แบบผิดวิธีเกิดจิตสำ�นึก และตระหนักว่� “ขนาดเด็กอย่างพวกเธอ 

ยังคิดจะอนุรักษ์ แล้วชาวประมงที่เป็นผู้ใหญ่จะทำาอะไรได้บ้าง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 

จำานวนมาก 

จูดเล่าต่อว่า ทีมงานจัดนิทรรศการแสดงภาพ และเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำา 

พร้อมอธิบายแผนการทำาโครงการ จัดสมุดเย่ียมให้ผู้เข้าชมเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ

กิจกรรม ซ่ึงกม็หีลายความเหน็ทีช่ืน่ชอบ แต่ภาพรวมการประชาสมัพันธค์ร้ังนีไ้มป่ระสบผล

สำาเร็จดังที่ตั้งใจ เพราะไม่มีผู้เยี่ยมชมซุ้มคนใดสนใจเข้ามาสนับสนุนการทำางาน แค่ดูแล้ว

ผ่านเลยไป
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สู้ไม่ถอย

แมจ้ะพล�ดเป้� แตไ่มท้่อ ทีมง�นกลับม�ว�งแผน

กันใหม่ ปรับกลุ่มเป้�หม�ยจ�กช�วบ้�นในชุมชนม�

เป็นรุ่นน้องในโรงเรียนจำ�นวน 30 คนแทน เพร�ะ

หม�ยใจว่�เมื่อน้องได้เข้�ม�ซึมซับเรื่องก�รอนุรักษ์

พนัธุป์ล�แลว้ อ�จนำ�กลับไปถ่�ยทอดตอ่ใหผู้ป้กครอง

รับรู้ แต่ที่ค�ดหวังลึกๆ คือ อย�กให้น้องๆ เข้�ม�เป็น

แนวร่วมชว่ยจัดกจิกรรม เชน่ สำ�รวจพ้ืนที ่และเตรยีม

สถ�นที่สำ�หรับอนุบ�ลสัตว์น้ำ� 

นิบอกว่า พอทำาครั้งแรกแล้วไม่ได้ผล ก็คุยกันว่า 

ไม่เป็นไร ทำาใหม่ก็ได้ พอคิดจะทำาใหม่จึงชวนทีมงาน

ทั้งหมดมาสรุปบทเรียนการทำางานร่วมกันว่า ปัญหาอยู่

ตรงไหน ทกุคนตา่งบอกวา่กลุม่เป้าหมายนา่จะยากเกนิไป 

เปลี่ยนมาทำาในโรงเรียนจะดีไหม ใช้เด็กเป็น “เครื่องมือ” 

กระตุ้นผู้ใหญ่อีกที ซึ่งทุกคนต่างเห็นตรงกัน จึงวางแผน

ชักชวนน้องๆ ในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเล่าเก่ียวกับ

โครงการให้น้องฟังว่า พวกเราเคยทำาอะไรมาบ้าง กำาลัง

ทำาอะไรอยู่ และทำาเพื่ออะไร ให้น้องรับรู้ พร้อมเชิญชวน

ว่าถ้าใครสนใจก็มาเข้ามาร่วมได้เลย

ผลที่ได้รับแทบจะไม่ต่างจากครั้งแรก มีรุ่นน้องเพียง 

4-5 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ นิ ในฐานะ

หัวหน้ากลุ่ม ยอมรับว่�เธอแอบคิดจะถอยเหมือนกัน 

แต่ด้วยคว�มรับผิดชอบในหน้�ท่ีผู้นำ� ห�กเธอไม่ทำ�

แล้วเพื่อนคนอื่นจะเดินง�นต่ออย่�งไร เมื่อประเมิน

แลว้เหน็ว�่ภ�ระง�นทัง้หมดกบัจำ�นวนคนทีม่อียู่คงไม่

ส�ม�รถทำ�ให้โครงก�รน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงขอร้อง

ให้น้องคนอื่นๆ ม�ช่วยจัดเตรียมสถานที่ อาทิ ถางป่า 

ทาสี ปักธง เขียนป้าย จนกระทั่งบ่อปลาเสร็จสมบูรณ์ 

พร้อมต้อนรับเหล่ามัจฉาตัวน้อยๆ

ลูกปล�นับพันตัวเดินท�งม�ถึงในที่สุด แบ่งเป็น

ปล�นิล 540 ตัว ปล�ตะเพียน 520 ตัว ทีมง�นจัดแจง

ปล่อยปล�ท้ังหมดลงบ่อ ก่อนจะกลับม�พบว่� ปล�กว่�

พันตัวได้อันตรธ�นห�ยไปสิ้น จึงพากันวิเคราะห์ว่า

ลูกปลาน่าจะโดนปลาตัวใหญ่กินจนหมด หรือไม่ก็หากิน

เองไม่ได้จนอดตาย เพราะปลาที่ได้มามีขนาดเล็กมาก 
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แม้คว�มผิดหวังจะม�เยือน แต่ทีมง�นก็ไม่ท้อ 

เดินหน้�เลอืกปล�เอง 1,000 ตวั ครัง้นีเ้ลอืกปล�ขน�ด 

2 เซนติเมตร ซึ่งใหญ่กว่�ครั้งแรก แล้วนำ�ม�อนุบ�ล

ใต้อ�ค�รเรียนก่อน เพื่อป้องกันประวัติศ�สตร์ซ้ำ�รอย 

โดยแบง่เลีย้งเปน็ 3 บอ่ และแบ่งเวรคอยใหอ้�ห�รเช้� 

กล�งวัน เย็น ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ แล้วบันทึกผล  

ส่วนเส�ร์อ�ทิตย์ก็ปล่อยให้ห�กินเองเช่นเดิม พร้อมท้ัง

สังเกตคว�มเปลี่ยนแปลงของขน�ด ผลสรุปคือปล�

ส�ม�รถอยู่รอด และทดลองนำ�ปล�ส่วนหน่ึงไปเลี้ยง

ท่ีบ้�น โดยให้อ�ห�รชนิดเดียวกับท่ีให้ท่ีโรงเรียน พบว่�

ปล�อยูร่อดเชน่กนั และโตขึน้เรือ่ยๆ เพร�ะฉะนัน้ปล�

ตัวอื่นที่เลี้ยงในธรรมช�ติก็น่�จะอยู่ได้ 

2 เดือนผ่านไปเมื่อปลาได้ขนาดที่สามารถไปอยู่ใน

แหล่งน้ำาธรรมชาติได้จึงย้ายปลาทั้งหมดไปบ่อใหญ่ เมื่อ

ถึงเวลาให้อาหารเห็นปลาขึ้นมากินอาหารเพียง 2-3 ตัว 

จากปลาจำานวนนับพัน ทีมงานคาดเดาว่าปลาเหล่านั้น

อาจว่ายออกทะเลไปแล้ว เพราะบ่อที่เลี้ยงเป็นคูน้ำาตาม

ธรรมชาติ ยิ่งฝนตก ยิ่งว่ายออกง่าย หรือไม่ก็ถูกปลาใหญ่

กินเป็นอาหาร 

ปลา...พาเปล่ียนแปลง

แม้ความสำาเร็จของโครงการนี้จะอยู่ที่การทำาบ่อ

อนุบาลสัตว์น้ำาที่สามารถใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำาก่อนปล่อย

คนืสูธ่รรมชาตเิพือ่เพิม่จำานวนปลาในชมุชน ทมีงานทกุคน

ยอมรับว่าสิ่งที่ทำายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แต่หากวัดทีก่ารเรียนรู้ เหลา่นกัอนบุาลสตัว์น้ำาฝกึหดั

ก็ได้เรียนรู้ไม่น้อย จากจุดเร่ิมต้นที่ไม่อยากทำาโครงการ  

คิดเพียงอยากเพิ่มจำานวนปลาให้คนในชุมชนที่พวกเธอ

อาศยัอยู ่กลบัได ้“บม่เพ�ะ” ความวริยิะ อตุสาหะ คน้หา

และตรวจสอบข้อมูลความรู้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่

อาจจะเกิดข้ึน ทัง้ยังพยายาม “ก�้วข้�ม” ปัญหาอุปสรรค

ทั้งจากผู้ใหญ่และน้องๆ ในโรงเรียนที่ไม่ค่อยให้ความ 

ร่วมมือ รวมถึงการต้อง “ทำ�ใจ” เมื่อครั้งปลากว่าพันตัว 
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“สิ่งที่ครูหวังอีกอย่างคือ อยากให้เด็กมีจิตสาธารณะ เพราะเด็กสมัยนี้มอง
แต่หน้าจอโทรศัพท์ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ไม่เอื้อเฟื้อใคร จนบ่มเพาะนิสัยเห็นแก่ตัว 
พอเด็กมาทำากิจกรรมก็เหมือนไปดึงเขาออกจากโลกเดิม ให้เขามีปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นมากขึ้น” 

ที่ปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงทั้ง 2 ครั้ง สูญสลายหายไปในพริบตา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวทีมงานได้ไม่น้อย

นสิะทอ้นว่า เธอรูส้กึเหนือ่ยกบัก�รทำ�โครงก�รม�ก และยังค�้งค�ใจทีท่ำ�ไมเ่สรจ็ 

เพร�ะไม่รู้ว่�ปล�ห�ยไปจ�กบ่อหรือออกไปยังแหล่งน้ำ�อื่นได้อย่�งไร แต่ก็ภูมิใจที่ได้

ทำ�เพือ่สงัคม สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้รงิๆ คอืวธิทีำ�ง�น ทัง้ก�รทำ�ง�นกบัเพือ่น และก�รทำ�ง�น

กับบุคคลภ�ยนอก

“หลังทำาโครงการ คิดได้ว่าเราไม่ควรดูถูกความสามารถของตัวเอง เพราะไม่มีสิ่งใด 

ยากเกนิจะทำา เหมอืนการทำาโครงการนีท้ีต่อนแรกกห็ว่ันใจว่าจะทำาไดไ้หม แต่เมือ่ลงมอืทำา 

เราก็ทำาได้ แม้จะยังไม่ดีก็ตาม ย่ิงนิสัยน้ันเปล่ียนไปมาก มีความกระตือรือร้น รู้จักรับผิดชอบ 

ด้วยภาระที่ต้องเป็นหัวหน้านำาพาทีมงานไปให้ถึงเป้าหมาย ที่สำาคัญคือใจเย็นมากขึ้น” 

ซึง่แนนยนืยันวา่ เมือ่ก่อนนมินีสิยัจรงิจงั คอ่นข�้งเครยีด และเถยีงแบบไม่ฟงัใคร 

จนเธอไม่กล้�แกล้งหยอกเล่น แต่ตอนนี้นิหันม�รับฟังเพื่อนม�กขึ้น และนำ�เพื่อน

ทำ�ง�นได้

ฟากแนนกับจูด เพ่ือนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เม่ือก่อนท้ังคู่ติดโทรศัพท์มือถือม�ก 

คนหนึ่งอยู่กับเกม อีกคนหนึ่งอยู่กับเฟซบุ๊ก แต่พอเข้�ม�ทำ�โครงก�ร ก็เริ่มช่วยเพื่อน

ทำ�ง�น รู้จักรับผิดชอบ ซึ่ง จูด บอกว่า “ตอนแรกเพื่อนบังคับให้วางโทรศัพท์ก่อน คือพอ

จะหยบิขึน้มา เขากเ็รยีกใหช้ว่ยคดิงาน จนตอนนีว้างโทรศพัทเ์องแลว้ เพราะอยากชว่ยเพือ่น

ทำางาน”
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“เราเป็นครูต้องเสียสละ ต้องช่วยสังคม แม้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดก็ยังดี 
ที่สำาคัญการทำาโครงการยังช่วยสร้างความผูกพันระหว่างเรากับเด็ก
ที่มากกว่าการสอนในชั้นเรียนด้วย”

ส่วนฟ้าสาวเรียบร้อย ที่นิบอกว่า เมื่อก่อนฟ้าจะอยู่แต่บ้าน ไม่ยอมออกไปไหน  

แต่เมือ่เข�้ม�ทำ�โครงก�รฟ�้กล้�พดูแสดงคว�มคดิเห็น และกล�ยเปน็คนกระตุน้เพือ่น

ให้รีบทำ�ง�น ฟ้�จึงเปิดใจพูดกับเพื่อนว่� ส�เหตุที่เมื่อก่อนเธอไม่พูด เพร�ะเพื่อนๆ 

ไม่เคยรับฟัง ทว่�ก�รทำ�โครงก�รนี้เมื่อเพื่อนๆ รับฟังเธอม�กข้ึน เธอจึงกล้�แสดง

คว�มเห็นออกม� 

ผู้สร้างโอกาสการเรียนรู้

ครูอุไรวรรณ อุทัย ที่ปรึกษ�โครงก�ร บอกเล่าแนวคิดที่ต้องการให้เด็กๆ ลุกขึ้นมา

ทำาโครงการเพือ่สว่นรวม เนือ่งจากสมัยเรียนเราเคยทำากิจรรมมากอ่น จึงรู้ว่าการทำากจิกรรม

มีข้อดี คือทำาให้เด็กได้มิตรภาพ เกิดทักษะต่างๆ และมีกระบวนการคิด ซึ่งสามารถนำาไป

ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ตอนนี้เขาอาจคิดว่าจะทำาทำาไม วันหยุดนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรือ  

แต่เร�คิดว่�นี่เป็นก�รเปิดโอก�สให้เด็ก เข�อ�จไม่รู้คุณค่�ในวันน้ี แต่วันหน้�เข�จะ 

รู้ซึ้งถึงกระบวนก�รที่เข�ได้เรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�

“ส่ิงท่ีครูหวังอีกอย่างคือ อยากให้เด็กมีจิตสาธารณะ เพราะเด็กสมัยน้ีมองแต่หน้าจอ

โทรศัพท์ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ไม่เอื้อเฟื้อใคร จนบ่มเพาะนิสัยเห็นแก่ตัว พอเด็กมาทำากิจกรรม

ก็เหมือนไปดึงเขาออกจากโลกเดิม ให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น” 

ครูอุไรวรรณบอกต่อว่า แม้จุดเริ่มต้นจะมาจากเธอท่ี “กระตุกต่อมคิด” ให้เด็กรู้สึก

อยากทำา แต่เธอจะไม่ชี้นำา ทำาหน้าท่ีแค่อำานวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างการทำางาน  

เสริมความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการทำาโครงการ ทั้งความรู้จากครู และไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับ

องค์กรภายนอก หรอืคอยกระตุน้ให้งานขยับในชว่งทีก่ารดำาเนนิงานหยุดนิง่ เนือ่งจากเดก็ๆ 

หัวหมุนกับทั้งการเรียน การสอบ และการทำากิจกรรม จนจัดตารางเวลาชีวิตไม่ถูก

ครูยอมรับว่าการทำางานน้ีเป็นภาระท่ีนอกเหนือจากงานหลัก แม้จะทำาให้เธอเหน่ือยเพ่ิม 

แต่สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าความเหนื่อย

“ถ้าเราไม่ทำางานนี้ คงสบายกว่า เพราะไม่ใช่งานในหน้าท่ี ไม่ต้องเหน่ือยเพิ่ม  

แต่ความสบายนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์หรือสังคมเลย สบายแค่

ตวัเรา เราเป็นครตูอ้งเสียสละ ตอ้งช่วยสงัคม แม้เปน็เพยีงสว่นนอ้ยนดิกย็งัด ีทีส่ำาคัญ

การทำาโครงการยังช่วยสร้างความผูกพันระหว่างเรากับเด็กที่มากกว่าการสอนใน 

ชั้นเรียนด้วย”
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เมือ่การทำางานเดนิทางมาถงึขัน้สดุทา้ย พรอ้มบทสรปุทีว่า่นกัเรยีนของเธอไปไมถึ่งฝนั

ในการมีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา ทว่าครูอุไรวรรณก็ยืนยันหนักแน่นว่า เธอรู้สึกภ�คภูมิใจ 

ในตัวลูกศิษย์ม�ก และคิดว่�สิ่งที่เด็กๆ ทำ�ม�ตลอดได้บรรลุสิ่งที่สำ�คัญกว่�นั่นคือ  

“จิตส�ธ�รณะ” จ�กก�รเสียสละลงมือทำ�โครงก�รท่ีสร้�งประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงเป็น

ส่ิงจำ�เป็นในสังคมปัจจุบันที่ต้องก�ร “พลเมือง” เข้�ม�ช่วยกันดูแลชุมชนสังคมที่ 

พวกเข�อ�ศัยอยู่

จ�กคำ�ถ�มปนคำ�บ่นว่� “ปล�ห�ยไปไหน ทำ�ไมปล�ถึงร�ค�แพง ไม่ค่อยมีปล�กิน” 

นำ�ม�สูก่ระบวนก�รคน้ห�ส�เหต ุกระทัง่คดิเพิม่จำ�นวนปล�ด้วยก�รอนบุ�ลกอ่นปลอ่ย

คืนสู่ธรรมช�ติ แม้คว�มจริงที่ทีมง�นพบเจอจะพลิกผันไปจ�กเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ แต่ 

ผลสำ�เรจ็ของทมีง�นกส็�ม�รถวดัไดจ้�ก “ก�รทำ�ง�นเปน็ทมี” ทีต่�่งเรยีนรู ้เข�้ใจ และ

รับฟังกันม�กขึ้น รวมถึง “หัวใจ” ของทีมง�น ที่เห็นปัญห�ส่วนรวมเป็นภ�ระส่วนตน 

อ�ส�เข้�ม�ห�ท�งแก้ไขเพ่ือให้พันธ์ุปล�ห�ย�กกลับคืนสู่ธรรมช�ติ เติมเต็มระบบนิเวศ

ในทะเลส�บสงขล�ให้กลับม�อุดมสมบูรณ์
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โครงการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา
ด้วยวิธีธรรมชาติ

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูอุไรวรรณ อุทัย 

 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทย�

เสาวลักษณ์ ศรีประสิทธิ สงกรานต์ ทวยภา 

นริสา รัตนคำา  อุบลวรรณ เหมวรรโณ 
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เรียนรู้รอบด้าน
ผ่านการลงมือทำา

โครงการบิ๊กอุยช่วยเพื่อน
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ความรู้เรื่องการแปรรูปจากศาสตร์ต่างสาขาวิชา เป็นการเปิดโลก
ให้ทีมงานเห็นรอบด้านมากขึ้น การทำาโครงการร่วมกันยังเป็นการ
สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ที่เดิมต่างคนต่างเรียน ต่างรับผิดชอบ
งานของตน ทำางานเสร็จก็แยกย้ายกันกลับ แต่เมื่อมาทำาโครงการ
กลายเป็นว่า เพื่อนเริ่มช่วยงานกันมากขึ้น เริ่มคุยกันมากขึ้น สิ่งที่
สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ตัวทีมงานมากที่สุดคือ วิธีคิด ที่ได้เรียนรู้
เรื่องการวางแผนการดำาเนินโครงการอย่างครอบคลุม รู้จักการ
คิดวิเคราะห์

“ทำาเพื่อคะแนน เพื่อเกรด”

คือจุดเริ่มต้นท่ีทำ�ให้กลุ่มนักศึกษ�ส�ข�ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� วิทย�ลัยประมง

ติณสูล�นนท์ ที่ประกอบด้วย มีน-ปทิตต� ท้วมสุข นันท์-ศ�สด� แก้วง�ม ฟ้�-สุธิด� 

สำ�ลีวงษ์ คิง- คณ�วุฒิ อินทะสะระ และ ลัดด� ย�มูยีมะ ก้�วเข้�ม�เรียนรู้กับโครงก�ร

พลังพลเมืองเย�วชนสงขล� โดยก�รชักชวนของอ�จ�รย์สันติธรรม เทพฉิม เพราะ

เห็นว่าไหนๆ ลูกศิษย์ก็ต้องเรียนวิชาโครงการอยู่แล้ว การได้รับงบประมาณและโอกาสใน

การเรียนรู้จากโครงการน่าจะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา
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“แม้จะทำาเพื่อคะแนน แต่ก็เป็นการทำางานอย่างตั้งใจ ทีมงานเลือกเรื่อง
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ซึ่งเป็นการนำาความรู้จากการเรียน
ในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำามาใช้ประโยชน์ เพื่อทดลองกำาจัดกลิ่นคาว
ในตัวปลา และเพิ่มมูลค่าปลาดุกด้วยการแปรรูป”

ลงมือทำาอย่างต้ังใจ

ด้านลูกศิษย์ มีนยอมรับว่า คว�มรู้สึกเริ่มแรกที่ตัดสินใจทำ�โครงก�รคือ ทำ�เพ่ือ

คะแนน ทำ�เพื่อเกรด ไม่ได้คาดหวังจะเรียนรู้อะไรมากมาย คิดเพียงว่าน่าจะได้ความรู้ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เมื่ออาจารย์มาชักชวน เธอจึงรวบรวมเพื่อนๆ ทำ�โครงก�ร 

บิก๊อยุชว่ยเพือ่น เพร�ะอย�กนำ�คว�มรูเ้รือ่งก�รเพ�ะเลีย้งสตัวน์้ำ�ทีเ่รยีนม�ปรบัใชใ้น

ก�รเลี้ยงปล�ดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นปลาดุกที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยเพศเมีย 

กับปลาดุกรัสเซียเพศผู้ เป็นพันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรงและหายาก ปัจจุบันเป็นที่ต้องการ

ของตลาด แต่ปลาดุกบิ๊กอุยจะมีปัญหาเร่ืองกลิ่นคาว และมีปริมาณไม่เพียงพอกับตลาด  

ทีมง�นจึงต้องก�รศึกษ�เรื่องก�รลดกลิ่นค�ว โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้แกนนำ�ทั้ง 5 คน 

ได้ฝึกทักษะให้ครบวงจรทั้งก�รเลี้ยง ก�รแปรรูป และจำ�หน่�ยปล�ดุกบิ๊กอุย โดยนำ�

ร�ยได้ม�เป็นทุนก�รศึกษ�ของสม�ชิกท่ีมีฐ�นะย�กจน พร้อมกับส่งมอบคว�มรู้เร่ืองน้ี

ให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงปล� ซ่ึงโดยปกติจะไม่ได้เรียนครบวงจรแบบน้ี ก�รเรียนท่ีผ่�นม�

ของพวกเข�เน้นไปที่ก�รเลี้ยงเท่�นั้น 

ก�รรวมทีม เป็นก�รรวมตัวของสม�ชิกในห้อง มีก�รแบ่งบทบ�ทหน้�ที่ต�ม 

คว�มถนัดของแตล่ะคน มีนเปน็หวัหนา้โครงการ ฟา้ทำาหนา้ทีเ่ลขาและรองหวัหนา้โครงการ 

ลัดดารับผิดชอบงานเหรัญญิก นันท์และคิงเป็นสมาชิกร่วมคิดร่วมทำา

แมจ้ะทำ�เพือ่คะแนน แตก่เ็ปน็ก�รทำ�ง�นอย่�งต้ังใจ สำาหรับการเลีย้ง ทมีงานเลอืก

เลีย้งปลาดุกในบอ่พลาสตกิซึง่เปน็การนำาความรูจ้ากการเรยีนมาใชป้ระโยชน ์เพือ่หาวธิเีลีย้ง

ที่ทำาให้ปลาไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นสาบ
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“กลิ่นคาวในตัวปลาเกิดจากการหมักหมมของวัชพืชในบ่อเลี้ยงปลา และปลาดุกเป็น

ปลาทีห่ากนิกน้บอ่ซ่ึงมดีนิโคลนหมักหมมอยู ่ไมค่อ่ยหากนิเหนอืผวิน้ำา กลิน่สาบจงึซมึเขา้ไป

ในตัวปลา ยิ่งปลาตัวใหญ่ๆ ท่ีเลี้ยงนานๆ กลิ่นจะมากตามไปด้วย ผู้บริโภคบางรายจึง 

ไม่ชอบ ยิ่งถ้านำาไปแปรรูปยิ่งไม่อร่อย เพราะยังมีกลิ่นสาบของโคลนอยู่”

ทีมงานเลือกใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทดลองเลี้ยงปลาดุก เพราะสะดวก 

ทั้งไฟฟ้า น้ำาประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ทดลองเลี้ยงปล�ดุกในบ่อพล�สติกโดยใช้อีเอ็ม

เพื่อลดปัญห�กลิ่นค�ว กลิ่นส�บในตัวปล�

แปลงความรู้สู่ “ปฏิบัติการ”

 ความรู้รื่องการใช้อีเอ็มน้ำาที่เคยเล่าเรียน ถูกนำามาใช้ในการทดลองเลี้ยงปลาดุก  

ด้วยรู้มาว่า การใส่อีเอ็มผสมลงไปในน้ำาจะช่วยย่อยสลายซากต่างๆ ทำาให้ไม่ต้องเปลี่ยน

ถ่ายน้ำาในบ่อเลี้ยงบ่อยๆ ช่วยลดความสกปรกของก้นบ่อ ก�รทำ�ง�นเริ่มด้วยก�รสร้�ง 

บ่อพล�สติก โดยซื้อพลาสติกหนึ่งผืนใหญ่ มาตัดแบ่งทำาบ่อเลี้ยงปลาขนาด 3 เมตร ได้ถึง 

5 บ่อ แต่ละบ่อเลี้ยงปลาได้ 500 ตัว จากนั้นจึงทำ�น้ำ�อีเอ็ม ด้วยการนำาหัวเชื้ออีเอ็มจาก

ร้านค้ามาขยายเชื้อในน้ำา 40 ลิตร ผสมกับกากน้ำาตาล 6 ลิตร หมักไว้เพื่อใช้งาน พร้อมทั้ง

แบง่หน้�ท่ีกนัดแูลให้อ�ห�ร เปล่ียนน้ำ�ในบอ่ โดยมขีอ้ตกลงกนัว�่จะตอ้งมกี�รบนัทึก

ข้อมูลไว้ตลอดเวล� ได้แก่ ก�รวัดขน�ด สุ่มชั่งน้ำ�หนัก ปริม�ณอ�ห�ร และช่วงเวล�

ที่ให้อ�ห�ร 

“ความรูเ้รือ่งการเลีย้งปลาดกุในบอ่พลาสตกิเปน็ความรูท้ีม่อียูแ่ลว้ แตว่ธิกีารทีพ่วกเรา

ทำาแตกตา่งจากทีอ่ืน่ตรงทีมี่การกอ่อฐิบลอ็กขึน้มา 1 ชัน้โดยไมต่อ้งขดุดิน ใชไ้มเ้ปน็โครงยดึ 

บ่อสูง 1.5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร ส่วนที่นำาอีเอ็มมาใช้ เพราะที่ผ่านมาพบว่า 

อาหารปลามักทำาให้น้ำามีกลิ่นเหม็น ทำาให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำาในปริมาณมาก จึงนำาไปสู่การ

คดิวิธีลดการเปลีย่นถ่ายน้ำาเสีย โดยใชอี้เอม็หรือน้ำาหมกัจุลนิทรีย์ เพือ่ชะลอการเนา่เสยีของ

น้ำาในบ่อปลา จากเดิมท่ีต้องเปล่ียนน้ำาในบ่อสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง เหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

และเมื่อปลาโตเต็มวัยจะมีน้ำาหนักและรสชาติดี สามารถขายได้ในราคาที่ดีขึ้น” มีนอธิบาย

นอกจากใส่ใจเร่ืองน้ำาแล้ว เรื่องอาหารทีมงานก็ให้ความสำาคัญเช่นกัน มีนเล่าว่า  

พวกเขาจัดแบ่งเวรกันให้อาหารปลา โดยมีกฎว่าผู้เป็นเวรต้องมาถึงวิทยาลัยก่อน 1 ชั่วโมง

เพื่อให้อาหารปลา และการให้อาหารปลาในแต่ละครั้งจะต้องมีการคำานวณปริมาณอาหาร

ที่ให้ต่อ 1 บ่อให้พอดี เมื่อให้อาหารปลาเสร็จแล้วจะต้องยืนเฝ้าบ่อปลา คอยจับสังเกต 

การกินของปลาว่า กินอาหารหมดหรือเปล่า ถ้าปลากินไม่หมดจะต้องตักอาหารเหล่านั้น

“ความรู้จากห้องเรียนเรื่องการใช้อีเอ็มน้ำา ถูกนำามาใช้ในการทดลองเลี้ยงปลาดุก 
พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่กันดูแลให้อาหาร เปลี่ยนน้ำาในบ่อ โดยตกลงกันว่าจะต้อง
บันทึกข้อมูลไว้ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ การวัดขนาด สุ่มชั่งน้ำาหนัก ปริมาณอาหาร 
และช่วงเวลาที่ให้อาหาร”
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ออกจากบ่อเพ่ือไม่ให้เป็นเศษขยะตกค้างที่ทำาให้บ่อ 

สง่กลิน่เหมน็ได้ หากปลากนิอาหารไมห่มดครัง้ตอ่ไปกต็อ้ง

ลดปริมาณอาหารลงเพื่อประหยัดต้นทุน

ทีมงานบอกวา่ พวกเขาคาดวา่อตัรารอดของปลาดกุ

ที่เลี้ยงจะอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลปรากฏว่าทำาได้ดีกว่า

เกณฑท่ี์ตัง้ไว ้จากการทดลองทีไ่ดผ้ลทำาใหน้กึถงึเกษตรกร

ที่เลี้ยงปลา เพราะอัตรารอดที่เพิ่มขึ้นหมายรวมถึงรายได้

ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจากเดิมที่ต้อง

เปลี่ยนน้ำาในบ่อเลี้ยงสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ครั้ง ก็ลดลงเหลือ

เพียงสัปดาห์ละครั้ง ทำาให้เกษตรกรสามารถประหยัดน้ำา

และเวลาในการเลี้ยงปลาดุกลงได้มาก แต่เป้าหมายที่

อยากใหป้ลาดุกทีเ่ลีย้งมีกลิน่คาวลดลงนัน้ พวกเขายอมรบั

ว่ายังทำาได้ไม่ดี เพราะเมื่อนำาไปแปรรูป ปลายังคงมีกลิ่น

คาวเล็กน้อย แต่หากนำาไปปรุงอาหารจะไม่มีกลิ่นคาว 

ขยายผลความรู้ “สู่ชุมชน”

หลังจ�กเลี้ยงปล�ได้ 1 เดือน ทีมง�นได้ผส�น

กิจกรรมของโครงก�รเข้�เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

บริก�รชุมชนของวิทย�ลัย โดยนำาความรู้ไปขยายผลให้

เกษตรกรในชุมชนท่าสะอ้าน อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100 

หลังคาเรือน อาชีพหลักคือ ทำาประมง ชาวบ้านส่วนใหญ่

เล้ียงปลาดุกไว้บริโภคในครัวเรือน โดยเล้ียงในบ่อท่อซีเมนต์

ที่จุปลาได้ 100-150 ตัว และมักมาขอซื้อลูกพันธุ์ปลาดุก

จากวิทยาลัย

“ปกติที่วิทยาลัยจะมีการเพาะเลี้ยงลูกปลาดุก  

ขายพันธุ์ปลา อาหาร และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอยู่แล้ว

ในงานบริการชุมชน พวกเราจึงใช้โอกาสน้ีขอเข้าไปให้

“เพราะเป็นเรื่องที่ทำามากับมือ การบรรยายจึงฉะฉาน ประกอบกับการใช้ภาพถ่ายช่วยในการ
เล่าเรื่อง จึงสร้างความกระจ่าง และดึงดูดความสนใจจากชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จนชาวบ้าน
บางรายนัดหมายขอติดตามเข้าไปศึกษาดูงานที่บ่อเลี้ยงปลาของทีมงานในวิทยาลัย”
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ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เพราะชาวบ้าน

ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงในบ่อดิน หรือบ่อคอนกรีต ซึ่งทำาให้ปลาดุกโตช้าหรือโตไม่เต็มที่เพราะ

ปลาแน่นเกินไป” มีนเล่า

มนีเสรมิตอ่วา่ การเผยแพรค่วามรูสู้ช่มุชน มทีพัหนา้เป็นอาจารย์ในวิทยาลยัทำาหนา้ที่

นัดหมายกับผู้นำาชุมชน วิทยาลัยสนับสนุนพันธ์ุปลาเพ่ือแจกชาวบ้าน ส่วนทีมงานรับผิดชอบ

เรือ่งการให้ความรูโ้ดยจดัเป็นนทิรรศการอธบิายการทำางานทกุข้ันตอน ตัง้แตก่ารเตรยีมบอ่ 

และการเลี้ยง ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงให้ความสนใจมาก เพราะต้องการเลี้ยง

ปลาเป็นอาชีพหลัก คิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการ 

ออกหาปลาในทะเลทีน่บัวันย่ิงไมม่คีวามแนน่อนว่าจะไดป้ลา

หรือสัตว์น้ำาพอเพียงต่อการเลี้ยงชีพหรือไม่ 

“เหตุผลท่ีอาจารย์ให้พวกเราทดลองเลีย้งปลาดุกกอ่น

ออกไปชุมชน เพราะต้องการให้พวกเรามีความรู้จากการ

ลงมือทำาด้วยตัวเองก่อน เมื่อถึงเวลาไปให้ความรู้กับคน 

ในชุมชนจะได้มั่นใจในตัวเอง และส่งต่อความรู้ได้อย่าง

ชัดเจน” มีนย้ำาแนวคิดอาจารย์

บรรยากาศของการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนที่มัสยิดของ

หมู่บ้านท่าสะอ้าน มีชาวบ้านกว่า 50 คนมาตามนัดหมาย  

บางคนแม้ไม่ได้พันธุ์ปลา แต่ก็สนใจมาฟังอีกราวๆ 20 คน  

เวลา 9.00-12.00 น. บริเวณมัสยิดจึงคลาคล่ำาไปด้วยผู้คน  

การได้เรียนรู้และลงมือทำาอย่างถ่องแท้ทำาให้ทีมงานรู้ว่า ก�รเลี้ยงลูกปล�ดุกให้รอดนั้น 

อยู่ท่ีอ�ห�รต้องมีขน�ดท่ีเหม�ะสมกับลูกปล�ดุก นั่นคือต้องมีเม็ดเล็กเป็นพิเศษ  

ดว้ยเหตนุีเ้มือ่วทิยาลยัเปน็เจา้ภาพแจกพนัธุป์ลา ทมีงานหารอืกนัวา่ หากปลอ่ยใหช้าวบา้น

เลีย้งดว้ยอาหารทัว่ไป อตัรารอดของปลาคงนอ้ย จงึตกลงกนัวา่จะเจยีดเงนิจากงบประมาณ

โครงการ นำาไปซื้ออาหารปลาเม็ดเล็กพิเศษเพื่อแบ่งปันให้กับชาวบ้านรายละ 2 กิโลกรัม

ทั้งนี้ จากการฝึกเลี้ยงปลาดุกทำาให้ทีมงานรู้ว่า ยังขาดความรู้เรื่องการทำาอาหารปลา 

ทำาให้ยังต้องพึ่งพาการซื้อจากบริษัทซึ่งมีราคาสูงมาก อาหารปลา 2 กิโลกรัม ราคาถุงละ 

150-170 บาท ซึ่งต้นทุนด้านอาหารเป็นต้นทุนสำาคัญที่มีผลต่อการอยู่รอดของเกษตรกร 

แม้ปัจจุบันเกษตรกรจะนิยมใช้อาหารสด เช่น เครื่องในปลาหรือไส้ไก่เพื่อลดต้นทุนก็ตาม 

ก�รถ�่ยทอดคว�มรูน้อกจ�กวธิกี�รเลีย้งและก�รดูแลแลว้ ทมีง�นไมล่มืทีจ่ะบอก

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่จะมีผลต่อคุณภ�พก�รเลี้ยง เช่น ก�รเปลี่ยนอ�ห�รเมื่อปล� 

โตขึ้น ที่ต้องค่อยๆ ผสมอ�ห�รใหม่กับชนิดเดิม แล้วค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนของอ�ห�ร

ชนิดใหม่ลงไป 

“เราต้องแนะนำาให้เขา เพราะชาวบ้านบางคนไม่รู้ เขาเลี้ยงแบบง่ายๆ เมื่อปลาไม่กิน 

เขาจะเข้าใจว่าปลาเป็นโรค ก็จะจับไปทำาอาหารเลย โดยที่ไม่รู้ว่าที่ปลาไม่กินเพราะเปลี่ยน

อาหาร” มีนเล่า
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เพราะแผนการทำางานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นว่า ให้มีการ

บันทึกข้อมูลและถ่ายภาพข้ันตอนการทำางานอย่างเป็น

ระบบ คิดว่าส่วนหนึ่งสามารถใช้ในการทำารายงานใน 

วิชาเรียนได้ และอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เพราะเป็นเร่ืองที่ทำามากับมือ  

การบรรยายจงึฉะฉาน ประกอบกบัใช้ภาพถา่ยชว่ยในการ

เล่าเรื่อง จึงสร้างความกระจ่าง และดึงดูดความสนใจจาก

ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จนชาวบ้านบางรายนัดหมาย 

ขอตดิตามเขา้ไปศึกษาดงูานท่ีบ่อเลีย้งปลาของทีมงานใน

วิทยาลัย ซึ่งทีมได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์แผนงานของ

โครงการ ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปปลาดุก

เพิ่มเติม

จากผู้เล้ียง ฝึกปรือสู่ผู้ประกอบการ

หลังเลี้ยงปลาครบ 3 เดือน ทีมงานจึงเข้าสู่ขั้นตอน

การเพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ ์ดว้ยการเรยีนรูว้ธิแีปรรปูปลาดุก

เป็นปลาดุกร้า หรือปลาดุกแดดเดียว ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ข้ามศาสตร ์โดยอาจารยท์ีป่รกึษาไดป้ระสานงานขอความ

ช่วยเหลือจากอาจารย์สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา

“พยายามทดลองให้สำาเร็จ เพราะคิดว่าเมื่อเราลงมือทำาแล้วต้องทำาให้สำาเร็จ ไม่เช่นนั้นจะ
ค้างคาใจ สงสัยอยู่นั่นแหละว่า ทำาไมยังเน่า ทำาไมยังนิ่ม จนกลายเป็นความอยากรู้อยากเห็น 
อยากทดลอง ต้องทำาให้สำาเร็จจนได้”

ของวิทยาลัย มาช่วยสอนวิธีการแปรรูปให้ กระบวนการ

เรียนรู้ในข้ันตอนการทำาปลาดุกร้า ไม่ได้ซับซ้อนหรือ 

ยากเย็นแต่อย่างใด หากแต่ข้ันตอนการล้างปลาให้หมด

กลิ่นคาว กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการทำางาน

“ถ้าทำาเป็นปลาแดดเดียวล้างปลาแค่น้ำาหรือ 2 น้ำาก็

พอแลว้ แต่ถา้ทำาเป็นปลาดกุร้าเราต้องลา้งทัง้หมด 8 คร้ัง 

ให้หมดกลิ่นคาว ถ้าล้างไม่สะอาดปลาจะเน่า เนื้อจะนิ่ม 

เมือ่ลา้งเสร็จแลว้นำาเกลอืและน้ำาตาลอย่างละคร่ึงกโิลกรัม 

มาผสมกนัใสใ่นทอ้งปลาดกุ จากนัน้วางเรียงเป็นแถวแลว้

โรยดว้ยเกลอืและน้ำาตาลทีผ่สมไวอ้กีท ีกอ่นจะนำาไปบรรจุ

ในถุงไม่ให้อากาศเข้าไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำาออก

มาตากแดด 3 แดด เสร็จแลว้จึงนำาไปบรรจุเปน็ผลติภัณฑ”์ 

มีนอธิบายวิธีทำาปลาดุกร้า

กวา่จะไดส้ตูรปลาดกุรา้ทีใ่ช ่และปลาหมดกลิน่อยา่ง

ที่มีนเล่า ทีมงานใช้ปลาจำานวน 250 ตัว เพื่อทดลอง

แปรรปู ตอ้งปรบัสตูรซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่เมือ่พบวา่ปล�ดกุร้�ที่

ทำ�ยังคงมีกลิ่นค�วแทรกซึมอยู่ให้รู้สึกย�มลิ้มชิมรส 

ก�รปรับสูตรเพิ่มเกลือลดน้ำ�ต�ล หรือเพิ่มน้ำ�ต�ล 

ลดเกลือ ก็ยังไม่เป็นผล เมื่อเพิ่มเกลือก็กล�ยเป็นเค็ม 

เมือ่เพิม่น้ำ�ต�ลกก็ล�ยเปน็หว�น แถมเนือ้ปล�กย็งันิม่ 
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ทดลองเปลี่ยนส่วนผสม 3-4 ครั้ง จนอ�จ�รย์ที่สอน

แนะนำ�ให้เพิ่มก�รล้�งให้สะอ�ด ซึ่งก�รล้�งต้องใส่ใจ

ล้�งหล�ยๆ รอบจนเนื้อข้�งในตัวปล�ข�วสะอ�ด ทีม

ง�นสูอ้ดทนทดลองเพิม่รอบในก�รล้�งปล�จ�ก 3 ครัง้ 

เป็น 4 ครั้ง 5 ครั้ง จนได้คุณภ�พที่ต้องก�รที่ก�รล้�ง

ปล� 8 ครั้ง 

“พยายามทดลองให้สำาเร็จ เพราะคิดว่าเมื่อเรา

ลงมือทำาแล้วต้องทำาให้สำาเร็จ ไม่เช่นน้ันจะค้างคาใจ 

สงสัยอยูน่ัน่แหละวา่ทำาไมยงัเนา่ ทำาไมยงันิม่ จนกลาย

เป็นความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ต้องทำาให้

สำาเร็จจนได้” มีนยืนยันความตั้งใจ ซึ่งนันท์และคิงต่าง 

กเ็หน็ดว้ย เพราะอยากทำาให้สำาเรจ็ โดยไม่ไดรู้ส้กึท้อ หรอื

อยากหยุดทำาเลย 

จากการทดลองตั้งแต่เลี้ยงไปจนถึงแปรรูป ทำาให้ 

ทีมงานรู้ต้นทุนการเลี้ยงปลาดุก รวมค่าพลาสติก แรงงาน 

และอาหารปลา 1 บ่อ มีต้นทุนไม่เกิน 3,000 บาท แต่ยัง

ไม่รวมค่าพันธุ์ปลาที่ได้มาจากวิทยาลัย 2,000 ตัว ส่วน

การขายปลาดุกร้า ทีมงานได้ศึกษาราคาขายปลาดุกร้า 

และปลาดุกแดดเดียวจากตลาดในอำาเภอระโนดซึ่งเป็น

พ้ืนที่ที่มีผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าขายมากที่สุดในจังหวัด

สงขลา มากำาหนดเป็นราคาขายของตนเองราคาถุงละ  

60 บาท บรรจุปลาดุกร้า 3 ตัว ซึ่งสาเหตุที่เลือกแปรรูป

เป็นปลาดุกร้าเพราะราคาดีกว่า (เมื่อคำานวณจากอัตรา

รอดของปลาท่ีเลี้ยง 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีปลาสำาหรับทำา

ปลาดุกร้า 1,600 ตัว ทำาปลาดุกร้าได้ 534 ถุง ขายถุงละ 

60 บาท จะได้เงิน 32,040 บาท) โดยนำาไปวางจำาหน่ายที่

วิทยาลัยและตลาดภายนอก

“ปลาดุกร้าขายได้ราคาดีกว่าปลาสดหรือปลาแดดเดียว 

ปลาแดดเดียวส่วนมากที่ขายเป็นถุงๆ ละ 5-6 ตัว ราคา

ถุงละ 100 บาท แต่ถ้าเป็นปลาดุกร้าขายถุงละ 3 ตัว  

60 บาท เราเน้นขายปลาแปรรูปมากกว่าขายสด เพราะ

ขายสดจะถกูกดราคาเหลอืกโิลกรมัละ 50-60 บาท ขึน้อยู่

กบัขนาดปลา เลยไมอ่ยากขาย ยกเวน้อาจารยใ์นวทิยาลยั

มาขอซื้อก็ขายให้ราคากิโลกรัมละ 70 บาท แต่ไม่ค่อยคุ้ม 

เพราะปลาเราเลีย้งไวแ้ปรรปู ถ้าจะเลีย้งไวข้ายสดตอ้งเลีย้ง 

4 เดือนขึ้นไป” ทีมงานเล่าแนวคิดการขายปลา

เมือ่ใกลจ้บโครงก�ร ปล�ท่ีเลีย้งไวข้�ยหมดพอด ี

ทีมง�นต่�งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่� บรรลุเป้�หม�ยที่

ตัง้ไวแ้ลว้ นัน่คอื เพือ่นๆ ในกลุม่มรี�ยไดร้ะหว�่งเรยีน 

และบ่อปล�ดุกที่พวกเข�เฝ้�ดูแลได้กล�ยเป็นแหล่ง

คว�มรู้ที่เผยแพร่สู่เพื่อนๆ และรุ่นน้องในวิทย�ลัย 

ที่จะได้ม�ส�นต่อ เพ่ือสร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียน  
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ด้วยเหตุน้ีทีมจึงนำ�ผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยปล� ม�ซ้ือพันธ์ุปล� และอุปกรณ์เป็นทุนเร่ิมต้น

ให้กับน้องๆ ที่สนใจ

จ�กแรงจูงใจท่ีอย�กได ้“เกรด” กล�ยเปน็ง�นทีท่ำ�แลว้สนกุ เพร�ะไดท้ดลองทำ�

แล้วเห็นผลสำ�เร็จ ทั้งยังก่อให้เกิดคว�มรู้สึกชอบในก�รทำ�โครงก�ร เมื่อมีคว�มชอบ

กม็คีว�มอุตส�หะท่ีจะฝ�่ฟนัปัญห�อุปสรรคระหว�่งท�ง เชน่ ก�รทำ�ร�ยง�น ทีท่มีง�น

ต�่งบอกเป็นเสียงเดยีวกันว�่ข�ดคว�มรูเ้รือ่งนี ้ซ่ึงได้รบัก�รแนะนำ�เรือ่งหลกัก�รเขยีน

จ�กอ�จ�รยท์ีป่รกึษ� และทมีง�นไดห้�ตวัชว่ยโดยชวน นวิ-จริ�ภ� แดงดษิฐ์เคร ีเพ่ือน

รุ่นพี่ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ส�ข�พัฒน�ชุมชน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เข้�ม�ช่วย

เรียบเรียงเอกส�รร�ยง�น 

“ความม่ันใจ” แรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อ

มีนเล่าว่า กว่าที่เธอจะกลายเป็นคนที่กล้าแสดงออก พูดจาฉะฉานได้เช่นนี้ มาจาก 

“ก�รลงมือทำ�” ทั้งสิ้น ช่วงแรกๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรมกับสงขลาฟอรั่มเธอยอมรับว่า 

มาร่วมกิจกรรมครั้งแรกก็อยากกลับบ้าน เพราะกลัวการพบปะกับคนหมู่มาก ไม่กล้าพูด  

แตเ่มือ่ไดเ้ข�้รว่มกจิกรรมบอ่ยครัง้เข�้จึงเกดิคว�มเคยชนิ และเพิม่คว�มมัน่ใจ คว�ม

กล้�แสดงออก โดยเฉพ�ะเมื่อได้มีโอก�สเล่�ถึงสิ่งที่ได้ลงมือทำ�เองม�กับมือ

คว�มรู้เร่ืองก�รแปรรูปจ�กศ�สตร์ต่�งส�ข�วิช�ท่ีเรียน เป็นก�รเปิดโลกให้ทีมง�น

เห็นรอบด้�นม�กข้ึน อีกทั้งก�รทำ�โครงก�รร่วมกันยังเป็นก�รส�นสัมพันธ์ระหว่�ง

เพ่ือน ท่ีจ�กเดิมต่�งคนต่�งเรียน ต่�งรับผิดชอบง�นของตน ใครทำ�ง�นเสร็จก็แยกย้�ย

กันกลับ แต่เมื่อม�ทำ�โครงก�รกล�ยเป็นว่� เพื่อนเริ่มช่วยง�นกันม�กขึ้น เริ่มคุยกัน

ม�กขึน้ แตส่ิง่ทีส่ร�้งคว�มเปลีย่นแปลงสูต่วัทมีง�นม�กทีส่ดุคอื ก�รเปลีย่นแปลงด�้น

วิธีคิด ที่ได้เรียนรู้เรื่องก�รว�งแผนก�รดำ�เนินโครงก�รอย่�งถี่ถ้วน และรู้จักก�รคิด

วิเคร�ะห์

“เม่ือก่อนคิดจะทำาก็ทำาเลยไม่เคยวางแผนหรือคิดว่าทำาแล้วผลจะเป็นอย่างไร เช่น  

อยากจะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงเลย ไม่มีการวางแผนว่าจะต้องเลี้ยงให้ได้ขนาดเท่าไร แล้วเราจะ

นำาไปทำาอะไร โครงการนีท้ำาใหเ้รารูจ้กัการคดิ การวเิคราะห ์และการวางแผน โดยเฉพาะ

ช่วงที่เข้าไปในชุมชน เข้าหาชาวบ้าน ทำาให้เราเร่ิมคิดว่า ถ้าเข้าไปแล้วเราต้องพูดอะไรให้ 

ชาวบ้านฟัง เริ่มมีการปรึกษากันในกลุ่มมากขึ้น เริ่มมีการวางแผนกันว่าโครงการเราจะทำา

อะไรต่อไป เพราะตอนแรกคิดแค่ว่าอาจารย์ให้เลี้ยงก็เลี้ยงไป ไม่ได้แบ่งเวรกัน ใครว่างก็ไป

“เมื่อก่อนคิดจะทำาก็ทำาเลยไม่เคยวางแผนหรือคิดว่าทำาแล้วผลจะเป็นอย่างไร 
เช่น จะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงเลย ไม่มีการวางแผนว่าจะต้องเลี้ยงให้ได้ขนาดเท่าไร 
แล้วเราจะนำาไปทำาอะไร โครงการนี้ทำาให้เรารู้จักการคิด การวิเคราะห์ และการ
วางแผน...ตอนแรกคิดแค่ว่าอาจารย์ให้เลี้ยงก็เลี้ยงไป” 
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ให้อาหาร บางทีผลจากการที่เราไม่ได้คุยกัน เราไปให้อาหารซ้ำาๆ ทำาให้น้ำาเน่า แต่พอเราได้

เรียนรู้ ทำาให้รู้ปัญหาว่าถ้าเราไม่ได้คุยกันเรื่องการวางแผน ก็มาคุยกัน ปรับกัน ทำาให้

มันดีขึ้น เราก็แบ่งเวรให้อาหาร พอเปลี่ยนน้ำาเราก็แบ่งหน้าท่ีกันว่าใครทำาอะไร เริ่มมา

วางแผนหลังจากไปพบกับชาวบ้าน” มีนเล่าถึงปัญหาที่พบระหว่างทาง

สำาหรับคิงแล้ว ก�รทำ�โครงก�รทำ�ให้เข�ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเฉพ�ะเรื่อง

ของก�รตรงต่อเวล� และมีวินัยม�กขึ้น ด้วยตระหนักว่�ตนเองจะต้องสอนเพื่อนและ

รุน่น้องเพือ่ส่งตอ่คว�มรู ้จึงตอ้งทำ�ตวัเปน็ตัวอย�่งทีด่ ีคว�มรูเ้รือ่งก�รเลีย้งปล�อย�่ง

ใส่ใจจึงกล�ยเป็นต้นทุนที่คิงคิดว่�จะเป็นประโยชน์ต่อก�รเลี้ยงปล�สวยง�มเพื่อ

จำ�หน่�ย ที่หม�ยมั่นว่�จะยึดเป็นอ�ชีพเลี้ยงตัวหลังเรียนจบไปแล้ว 

“จากความคิดแรกที่ทำาเพื่อเกรด แต่พอทำาไปๆ ความคิดก็เริ่มเปลี่ยน เมื่อก่อน

ไปให้อาหารปลาเสร็จก็กลับ เดี๋ยวนี้ใส่ใจมากขึ้น เช่น เวลาให้อาหารก็จะดูว่าปลากิน

หมดไหม ถ้าตอนเช้าปลากินเยอะแล้ว ตอนเย็นก็ลดอาหารลงหน่อย นอกจากนี้ยังคอยดู

ดว้ยวา่ปลาตวัโตแคไ่หน มอีะไรไปกวนมันบ้าง ซึง่การดแูลอย่างใสใ่จเชน่นียั้งชว่ยลดต้นทนุ

ค่าอาหารได้อีกด้วย” คิงเล่า

เช่นเดียวกับนันท์ที่สารภาพว่า ต้องปรับพฤติกรรมตนเองหลังจากทำาโครงการ คือ  

ม�วิทย�ลัยเช้�ขึ้นเพื่อม�ให้อ�ห�รปล� ทำ�ให้กล�ยเป็นคนที่ตรงต่อเวล�ม�กขึ้นโดย

ไม่รู้ตัว 

ส่วนนิว ที่อาสามาช่วยเพื่อนทั้งๆ ที่เรียนอยู่ต่างมหาวิทยาลัย และไม่ได้มีช่ืออยู่ใน

โครงการ แต่มาช่วยเพื่อนทำารายงาน ก็ได้ทั้งทักษะในก�รทำ�ร�ยง�นม�กขึ้น และยังได้

ทักษะเร่ืองก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณ ซึ่งจะเป็น

ประโยชนต์อ่ก�รทำ�ง�นในอน�คตอนัใกลท้ีก่ำ�ลงัจะเรยีนจบและเริม่ต้นชวีติก�รทำ�ง�น

ในส�ยง�นพัฒน�ชุมชนต่อไป 

จากวันแรกทีต่ดัสนิใจทำาโครงการอย่างจำาใจและจำายอม เพราะหวังเกรด แต่การสมัผสั

ของจริงได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ทีมงานมากกว่าที่เคยได้รับในห้องเรียนหรือกรอบ

รายวิชา ผลลัพธ์ของก�รลงมือทำ�ยัง “จุดประก�ย” ให้เกิดก�รเรียนรู้ในมิติท่ีม�กกว่� 

ก�รเลี้ยงปล�ดุกและก�รแปรรูป แต่ทีมง�นมีแรงบันด�ลใจในก�รปรับพฤติกรรม

ตนเองให้มีวินัยม�กขึ้น ว�งแผนก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ และพร้อมที่จะแบ่งปัน

คว�มรู้และทรัพย�กรท่ีมีเพ่ือช่วยเหลือเพื่อนๆ และรุ่นน้องที่ต้องก�รสร้�งร�ยได้

ระหว่�งเรียน 

นอกจากความสมหวังจากเกรด 4 ที่ได้มาในปลายเทอมแล้ว พวกเขายังค้นพบว่า  

เคล็ดลับของก�รรู้จริง มั่นใจ นั้นม�จ�กก�รลงมือทำ�
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โครงการบิ๊กอุยช่วยเพื่อน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์สันติธรรม เทพฉิม

 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�ชั้น ปวช.3 วิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์

ปทิตตา ท้วมสุข  ศาสดา แก้วงาม 

คณาวุฒิ อินทะสะระ จิราภา แดงดิษฐ์เครี 

ลัดดา ยามูยีมะ  สุธิดา สำาลีวงษ์
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สืบสานคุณค่า
มาตุภูมิ

131Songkhla Young Active Citizen 3



132 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



สืบต่อทุนชุมชน
โดยคนรุ่นใหม่

โครงการรักษ์ป่าพรุเสม็ด

โครงการเยาวชนสืบสานพรานโนรา

โครงการสืบสานภูมิปัญญา 
“การทำาพังกาดผึ้ง”
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การทำาโครงการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็น 
เด็กธรรมดา ทำางานไม่ได้เรื่อง ที่ผ่านมาเวลาทำาอะไรก็มุ่งทำา
เพียงแค่เสร็จ แต่เมื่อทำาโครงการก็ได้เรียนรู้การทำางานอย่าง
เป็นระบบ ต้องรับฟังคนอื่น ต้องมีความเป็นผู้นำา ต้องกล้าคิด 
กล้าทำา และต้องทำาอย่างตั้งใจมากขึ้นเพื่อให้งานสำาเร็จ

โรงเรียนป�กจ่�วิทย� ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ทุ่งบ�งนกออก ตำ�บลควนโส อำ�เภอ 

ควนเนียง จังหวัดสงขล� โรงเรียนประจำาตำาบลที่มีนักเรียนประมาณ 200 คน ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ชุ่มน้ำา ติดทะเลสาบสงขลา จึงแวดล้อมไปด้วยป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งตำาบล 

ควนโสยงัลอืชือ่เรือ่งการแสดงมโนราห ์ซ่ึงเปน็ศลิปวฒันธรรมพืน้ถิน่ ดว้ยบรบิทของโรงเรยีน

และชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งความร่วมมือที่เข้มแข็งของ

โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำาบล และผู้นำาชุมชน การพัฒนาลูกหลานของ

ตำาบลจงึถกูออกแบบใหเ้รยีนรูจ้ากทนุในชมุชน เพือ่ใหเ้ด็กๆ รูจ้กัชมุชน เหน็ว่าชมุชนตนเอง

มีคุณค่า และมีทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนได้หลังจบการศึกษา

ปักหมุด “เสริมทักษะชีวิต” ให้เด็กในชุมชน

ด้วยบริบทของพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลเมือง นักเรียนท่ีเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อาจเรียนต่อ

หรือไม่เรียนต่อ ทำาให้ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองต่�งรู้ว่�ลูกหล�นของพวกเข�คง 

ไม่ถนัดเรื่องวิช�ก�รม�กนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนในเมือง ห�กแต่เรื่อง “ทักษะชีวิต” 

ที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิต พึ่งตนเองได้ ดูแลคนอื่นเป็น น่�จะ

เปน็หมดุหม�ยสำ�คญัในก�รพฒัน�เดก็ของทีน่ี ่กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนจงึถกูเสรมิ

ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน และออกแบบก�รเรียนรู้จ�กบริบทของท้องถิ่น ซึ่งมีการ

ทำาผ่านโครงการกลุ่มพลังนักเรียนสู่การเรียนรู้แบบองค์รวมตามบริบทของท้องถิ่นจากการ

ปฏิบัติจริง ที่ทำาการรวบรวมของดีของชุมชน เรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

ปลูกป่า

กระทั่งวันหนึ่ง นักเรียนรุ่นพี่ปรึกษากันว่า ทำาอย่างไรจะให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคน

ทั่วไป พอดีช่วงนั้นมูลนิธิกองทุนไทย และมูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 

จำ�กัด (มห�ชน) มีโครงการปลูกใจรักษ์โลก ท่ีสนับสนุนเยาวชนทำาโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

จึงเห็นเป็นโอกาสดีรวมตัวกันเขียนข้อเสนอโครงการ แต่เนื่องจากมีสงขลาฟอรั่มที่ดำาเนิน

โครงการในลักษณะเดียวกันอยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว และน่าจะดูแลเยาวชนได้ใกล้ชิด

เนื่องจากเป็นองค์กรในพื้นที่ จึงส่งต่อข้อเสนอโครงการให้กับสงขลาฟอรั่ม ที่รับผิดชอบ

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาแทน 

3 เดือนผ่านไป เจ้าหน้าที่จากสงขลาฟอรั่มติดต่อแจ้งข่าว และเข้ามาพัฒนาโครงการ

ร่วมกับน้องๆ ในโรงเรียน ซึ่งเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 เรื่อง มาเป็น
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ประเดน็หลกัในการเรยีนรู ้แตก่วา่ทีโ่ครงการจะถกูพฒันาจนสมบรูณแ์ละไดรั้บทนุสนบัสนนุ 

รุ่นพ่ีที่เป็นต้นคิดก็เรียนจบและแยกย้ายกันไปเรียนต่อท่ีอ่ืน การขับเคลื่อนโครงการต่อจึง

เป็นบทบาทของรุ่นน้องในโครงการกลุ่มพลังนักเรียนฯ ที่ต่างเต็มอกเต็มใจรับไม้ต่ออย่าง

ยินดี 

ลงมือทำาด้วย “จิตสำานึก” รักมาตุภูมิ

นักเรียน 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยเย�วชนกลุ่มเท่งตุ้ง ซึ่งมีสมาชิกคือ หนึ่ง-ธีรพงศ์ 

ยอดย�งแดง บี-อังควิภ� ครุจิตพันธ์ ปล�-อ�ภ�พร วงศ์ร�ชสีห์ ฝน-สุภ�ภรณ์ สุพกิจ 

และร�ชัน ไพรบึง มีครูสงวน บัวเพชร เป็นท่ีปรึกษ�โครงก�ร ร่วมกันทำ�โครงก�ร

เย�วชนสืบส�นพร�นโนร� เพื่อสืบส�นก�รแสดงพื้นบ้�นอันลือชื่อ ที่สม�ชิกต่�งพูด

เปน็เสยีงเดยีวกนัว�่ตอ้งก�รทำ�เรือ่งนี ้เพร�ะก�รแสดงมโนร�หเ์ปน็วฒันธรรมพืน้ถิน่ 

อำ�เภอควนเนยีงเปน็พืน้ท่ีทีข่ึน้ชือ่เรือ่งศลิปะมโนร�ห์ และในตำาบลควนโสมคีณะมโนราห์

ขึ้นชื่อหลายคณะ เยาวชนในพื้นที่ก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก 

“เสียงดนตรีของมโนราห์มีมนต์ขลัง ได้ยินคราใดจะรู้สึกว่ามีพลัง แต่ก็ยอมรับว่า 
ด้วยวัยที่เป็นอยู่ เธอเคยสนใจเพลงเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีมากกว่าศิลปะพื้นบ้าน 
แต่เมื่อได้ลองมาสัมผัส ก็ถูกมนต์เสน่ห์ของมโนราห์ดึงดูด และอดใจหายไม่ได้ว่า 
ในปัจจุบันการแสดงมโนราห์มีน้อยลง ทำาให้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสืบสาน”
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 “พร�นโนร�” หรอื พร�นบญุ เป็นพรานทีเ่กง่กาจสามารถเดินทางไปมาได ้แมก้ระทัง่

ในป่าหิมพานต์ สามารถจับนางมโนราห์ได้เพียงนางเดียว เช้ารุ่งขึ้นก็ได้รับบำาเหน็จจาก

กษัตริย์ครองเมือง 1 เมืองพร้อมทรัพย์สมบัติและบริวารมากมาย การเล่นมโนราห์ 

ของภาคใต้เมื่อถึงเวลาพรานบุญออกมาแสดงก็จะเรียกเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขจาก 

ผู้ชมได้เสมอทุกเพศทุกวัย

ส่วนเครื่องรางหน้ากากมโนราห์ มีคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาในหมู่คณะมโนราห์ว่า 

เป็นศาสตร์วิชาแห่งมนตรามหาละลวย เสริมเมตตา เสริมเสน่ห์ เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่

ได้พบเจอ ซึ่งคล้ายๆ กับมนตราของคณะลิเกในภาคกลาง เหมาะแก่ผู้ที่มีอาชีพนักแสดง 

และพอ่คา้แม่คา้หรอืผูมี้อาชพีทีเ่กีย่วกบัการใชว้าทศลิปใ์นการโนม้นา้วจติใจผูค้น ผูท้ีจ่ะบชูา

ต้องเป็นคนที่เข้มงวดในการบูชา เช่น ถ้าบนบานศาลกล่าวสิ่งใดกับครูใหญ่พรานบุญแล้ว 

ถ้าสำาเร็จต้องรีบแก้บนตามที่ได้บนบานไว้อย่าให้ขาดโดยเด็ดขาด1 ซึ่งในอดีตจะมีการแสดง

อย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง แต่ปัจจุบันมีการแสดงน้อยลงไปมาก

“ตั้งแต่เล็กๆ แม่บอกว่า เวลามีมโนราห์ที่ไหน ผมจะไม่นอน จะต้องตามไปดูให้ได้  

ตอนเด็กๆ เห็นอะไรก็อยากทำาตาม ผมเห็นเขาออกพราน2 ผมก็ทำาท่าตาม ตามประสาเด็ก 

1  http://www.komchadluek.net/

2  “การออกพราน”  พรานเป็นตัวตลกของมโนราห์ เมื่อออกรำาจะต้องสวมหน้ากากเรียกว่า “หน้าพราน”  

ท่ารำาของพรานน้ันเป็นท่ารำาท่ีตลก และแสดงออกถึงความม่ันคงในท่ารำา เคร่ืองดนตรีจะตีต่อเน่ืองอย่างหนักแน่น 

ทำานองเสียงดนตรีการออกพราน เครื่องจะตีว่า ฉับ เทิง ฉับ ฉับ เทิง ไปเรื่อยๆ ท่ารำาของพรานไม่มีท่ารำาที่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพรานแต่ละคน แต่จะต้องมีท่ารำาพื้นฐาน ดังนี้ ย่อตัวรำา หลังแอ่น ยื่นอก

ไปด้านหน้ามากๆ นิ้วมือที่รำาใช้ข้างละ 1-2 นิ้ว นิ้วอื่นๆ ต้องกำาไว้ให้หมด การเดินอย่างรีบร้อนต้องเดินไปข้าง

หน้า 2 ก้าวและถอยหลัง 1 ก้าว ท่ารำาของพรานมีแปลกๆ ออกไป เช่น ทำาให้ท้องป่องผิดปกติ อาจจะป่องไป

ด้านซ้ายบ้าง ขวาบ้าง หรือทำาให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเคลื่อนไหวเป็นลอนคลื่น เป็นต้น การแต่งกายของพราน  

ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโจงกระเบน บางครั้งนุ่งผ้ายาวปล่อยชายผ้าถึงพื้น มือถือใบชิง* สะพายย่าม มือถือธนู ในย่าม

ของพรานจะใส่กะปิ เกลือ พริกขี้หนู ลักษณะเป็นการเตรียมตัวสำาหรับเดินป่า
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คนขา้งบา้นเขาเหน็กบ็อกแมว่า่ ผมนา่จะไปรำาพรานนะ มแีววนะ” ราชนั รำาลกึถงึความหลงั

ที่เป็นจุดเริ่มความสนใจของตนเอง

ในขณะที่บีเสริมว่า เสียงดนตรีของมโนร�ห์มีมนต์ขลัง เวล�ได้ยินคร�ใด ก็รู้สึกว่�

มีพลัง ซึ่งบีก็ยอมรับว่า ด้วยวัยที่เป็นอยู่ เธอเคยสนใจเพลงเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีมากกว่า

ศิลปะพื้นบ้าน แต่เมื่อได้ลองมาสัมผัส ก็ถูกมนต์เสน่ห์ของมโนราห์ดึงดูด และอดใจหายไม่

ได้ว่า ในปัจจุบันก�รแสดงมโนร�ห์มีน้อยลง ทำ�ให้อย�กเป็นส่วนหน่ึงในก�รช่วย

สืบส�น ด้วยก�รเรียนรู้ร่วมกับผู้รู้ในชุมชน และจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนม�

ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน จ�กนั้นจึงเปิดพื้นที่นำ�เสนอในรูปแบบนิทรรศก�ร ซึ่งประกอบ

ไปด้วย หน้�ก�กพร�นเล็ก ก�รร้อยลูกปัด บอร์ดคว�มรู้เรื่องพร�นโนร� รวมทั้งท่�รำ�

ต่�งๆ และจัดก�รแสดงพร�นโนร� ณ โรงเรียนป�กจ่�วิทย� โดยหวังว่�เย�วชนรุ่น

ใหม่จะมองเห็นคุณค่� และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมบ้�นเกิด

“พ่อแม่ของเราก็อยู่กับป่า หากินกับป่า รักษาป่าก็เท่ากับเรารักษาบ้าน
ของเรา”

สว่นกลุ่มป่�คอืชีวิต ซึง่ประกอบด้วย เดช-ฤทธิเดช ศรคีะระมะทนัโต แนน-ปนดัด� 

เรืองแก้ว เต็ม-สุวรรณี ศรีรักษ์ และน้ำ�หว�น-ชนิต� เพ็ชรมณี มีครูสิริก�นต์ สุขธรณ์ 

เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร ทำ�โครงก�รรักษ์ป่�พรุเสม็ด เพื่อดูแลอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ� 

ทุ่งบ�งนกออก ท่ีโรงเรียนปากจ่าวิทยาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวน 

ส่วนหนึ่งประมาณ 50 ไร่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เดช ซึ่งเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ เล่าถึงที่มา

และความสำาคัญของงานนี้ว่า ป่�พรุเสม็ด (ทุ่งบ�งนกออก) เดิมมีพื้นที่ประมาณ 6,000 

กว่าไร่ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่า 3,000 กว่าไร่ สาเหตุมาจากคนในชุมชนไม่เห็นความสำาคัญ

ของผนืปา่พรเุสมด็เปลีย่นผืนปา่เปน็สวนปาลม์น้ำามนั สว่นเจา้หนา้ทีร่ฐักไ็มด่แูลอยา่งจรงิจงั 
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“การศึกษาเรื่องการทำาพังกาดผึ้ง นอกจากจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นช่องทางการหารายได้ระหว่างเรียนของตนเองและ
เพื่อน ๆ”

ทำาให้บริเวณป่าพรุเสม็ด มีจำานวนสัตว์ป่าลดน้อยลง ดินมีสภาพเสื่อมโทรม แหล่งน้ำาเน่า

เสีย ห�กปล่อยไว้ป่�พรุเสม็ดผืนสุดท้�ยท่ีเป็นด่ังลมห�ยใจของชุมชนคงหมดไป  

พวกเขาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุเสม็ดแห่งนี้ด้วยการ 

จัดกิจกรรม ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุเสม็ดอย่างมีส่วนร่วม ต้ังแต่เรียนรู้ระบบนิเวศและ 

ความสำาคัญของป่าพรุเสม็ด จัดกิจกรรมประเมินสภาพป่า เปิดพื้นที่การเรียนรู้เร่ืองระบบ

นิเวศ และจัดวงเสวนาเพ่ือให้ทุกคนหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อให้คนในชุมชน

ตระหนกัถงึคุณค่�คว�มสำ�คัญ ร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้ป่�พรุเสม็ด (ทุ่งบ�งนกออก) 

คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป 

“พ่อแม่ของเราก็อยู่กับป่า หากินกับป่า รักษาป่าก็เท่ากับเรารักษาบ้านของเรา” 

เดช ประกาศเป้าหมายของงาน

 ในขณะทีก่ลุ่มผึ้งหลวง ซึ่งมีสมาชิกคือ ปัท-ปัทม� ก�ฬสิทธุ์ โด่ง-สุธีร์ สวัสดิ์คีรี 

เกมส์-สัญญ� ม�กมูล แสม-อภิสิทธ์ิ สังเทระ และก๊อต-วันชนะ แก้วสำ�ลี โดยมี 

ครูทรรศนะ สขุธรณ ์เปน็ทีป่รกึษ�โครงก�ร รว่มกนัดำ�เนนิโครงก�รสืบส�นภูมปัิญญ� 

“ก�รทำ�พังก�ดผึ้ง” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญ�ในก�รประกอบอ�ชีพของชุมชน ซึ่งเกมส์

เลา่วา่ ในอดตีคนชมุชนควนโสมอีาชพีการทำาพังกาดผ้ึง3 และการจับผึง้ เพ่ือนำาน้ำาผึง้ไปขาย 

ปู่ ย่า ตา ยายได้ทำาอาชีพนี้มาช้านาน แต่ปัจจุบันอาชีพทำาพังกาดผ้ึงกำาลังจะสูญหายไป 

และน้ำาผึง้กห็าซือ้ได้ยากตามท้องตลาด เพราะเกดิจากเยาวชนปจัจุบนัไมเ่หน็ถงึความสำาคัญ

ของอาชีพการจับผึ้ง รวมถึงป่าพรุเสม็ดมีสภาพเสื่อมโทรม มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ผึ้งท่ีอพยพมาในแต่ละฤดูไม่มีท่ีอยู่อาศัยเพราะป่าไม้ไม่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งคุณค่าของ 

น้ำาผึ้งลดลงกว่าเดิม ทำาให้คนในชุมชนไม่มีน้ำาผึ้งจากธรรมชาติไว้บริโภคและออกจำาหน่ายสู่

ท้องตลาด

3  พังกาดผึ้ง หรือการเลี้ยงผึ้งหลวง โดยวิธีเลี้ยงของชุมชนแห่งนี้เลี้ยงโดยพังกาด เนื่องจากดอกเสม็ด จะบาน

ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ผึ้งหลวงจะอพยพมาจากภูเขา ในตำาบลเขาพระ อำาเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา ซึ่งพังกาดเป็นภูมิปัญญา ชาวบ้าน สร้างจากการนำาไม้ 3 ท่อน ใช้ทำาเสา 2 ท่อน ทำาคาน 1 ท่อน 

โดยเสาทั้ง 2 ท่อน สูงต่ำาไม่เท่ากัน ต้นหนึ่งสูง ต้นหนึ่งต่ำา แต่มีความสูงเหนือศีรษะขึ้นไป ส่วนไม้คานนั้นยาว 

ประมาณศอก ไม้ที่ทำาคานนั้นต้องเป็นไม้เนื้อเย็น โดยเฉพาะกระถินผึ้งชอบมาก เมื่อทำาคาน เสร็จแล้วตัดกิ่งไม้ 

ใบไม้ มาสุมเป็นร่มเงาให้แก่ผึ้งในการทำารัง ผู้ที่ทำาพังกาดต้องดูทิศทางลม และสภาพอากาศ และภูมิปัญญาอีก

อย่างหนึ่งในการจับผึ้ง คือ การใช้ควันไฟไล่ผึ้งออกจากรัง โดยไม่จุดไฟเผารังเหมือนที่อื่น รังผึ้ง 1 รัง ให้น้ำาผึ้ง 

10-20 ขวด ราคาขวดละ 300-400 บาท สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก (ที่มา: งานวิจัยเรื่องป่าเว้น: 

จารีตรักษาป่าของชุมชนควนโส โดย กชมน ฤทธิเดช และคณะ)
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ประกอบกบัทีบ้่านของทกุคนในทมีมอีาชพีหาน้ำาผึง้ ทมีงานจึงเหน็วา่ ก�รศกึษ�เรือ่ง

ก�รทำ�พังก�ดผึ้งนอกจ�กจะเป็นก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ท้องถ่ินไม่ให้สูญห�ยไปจ�ก

ชุมชนแล้ว ยังทำ�ให้เย�วชนมีจิตสำ�นึกและเห็นคว�มสำ�คัญของอ�ชีพทำ�พังก�ดผึ้ง  

ที่สร้�งร�ยได้หลักแก่ชุมชนโดยมีน้ำ�ผึ้งบริโภคและจำ�หน่�ยได้ตลอดปี

เรื่องราวที่กลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มสนใจศึกษา ล้วนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน โดยครูท่ีปรึกษาท้ัง 3 ท่าน ต่างคาดหวังว่า กระบวนก�รเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นระหว่�งท�งของก�รทำ�โครงก�ร จะเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พและเกิดเป็น

ทักษะชีวิตติดตัวลูกศิษย์ตลอดไป

เรียนรู้จากพังกาดผ้ึง

ทุกโครงก�รเร่ิมต้นก�รทำ�ง�นด้วยก�รศึกษ�ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นท่ีตนเองสนใจ 

โดยมีระบบก�รทำ�ง�นแตกต่�งกันออกไป เช่น กลุ่มผึ้งหลวงเป็นก�รรวมทีมของเด็ก

ผู้ช�ยที่มีคว�มสนใจเรื่องก�รทำ�พังก�ดผึ้ง เห็นจุดอ่อนในทีมตนเอง ที่ต่�งถนัดลงมือ

ทำ� จงึชกัชวนปัทเข�้รว่มทมี เพือ่ขอใหช้ว่ยทำ�หน�้ทีเ่ปน็เลข� รบัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่ง

ขีดๆ เขียนๆ

กิจกรรมแรกที่ทำาหลังจากรวมทีมได้แล้วคือ ก�รศึกษ�ข้อมูล ห�คว�มรู้เก่ียวกับ 

พังก�ดผึ้ง ซึ่งก่อนจะไปพบผู้รู้ ทีมงานได้ร่วมกันเตรียมคำาถามที่จะสอบถามผู้รู้ โด่งซึ่งเคย

ทำาพังกาดผึ้งมาบ้างแล้ว และพอจะรู้จักชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการทำาพังกาดผึ้งอยู่บ้าง  

จงึเปน็ผูช้ีเ้ปา้วา่ควรไปสอบถามใคร โดยการสมัภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถิน่ คอื ลงุชติ วงศร์�ชสีห์ 
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เกีย่วกับวธิกีารทำา การเลอืกพืน้ที ่รวมถงึรายไดท่ี้จะไดรั้บ แต่พบว่า ยังข�ดเรือ่งพฤติกรรม

ของผึ้ง จึงค้นคว้�เพิ่มเติมจ�กอินเทอร์เน็ต ก�รผสมผส�นคว�มรู้ทั้งเก่�และใหม่เกิด

ขึ้นภ�ยในกระบวนก�รเรียนรู้ของทีมง�น

หลงัจากไดข้อ้มลูทีส่นใจแลว้ ทมีงานจึงจัดกจิกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการทำาพังกาดผึง้ข้ึน 

โดยรับสมัครเพื่อนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมงานได้เชิญผู้รู้ในชุมชนมาเป็น

วิทยากรให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 8 คน รวม 5 กลุ่ม เพ่ือลงมือปฏิบัติจริง 

โดยพากันเข้าไปทำาพังกาดผึ้งในป่าพรุเสม็ดบริเวณใกล้เคียง

“ปฏิบัติการทำาพังกาดผึ้งในพื้นท่ี เป็นการนำาความรู้ไปปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนท่ีจะพา

เพื่อนๆ ไป ทีมงานต้องลงสำารวจพื้นที่ เพื่อกำาหนดจุดที่จะทำาพังกาดผึ้ง พร้อมทั้งเตรียม

วัสดุ อุปกรณ์ไว้ ขณะลงมือปฏิบัติจริงทีมงานแบ่งกันอยู่ประจำากลุ่มละคน คอยถ่ายทอด

ความรู้ให้เพื่อนๆ” เกมส์เล่า

หลังทำาผังกาดผ้ึงเสร็จ ทีมงานใช้เวลาในวันหยุดแวะเวียนเข้าไปสังเกตการณ์ พบว่า 

พังกาดผึ้งฝีมือนักเรียน 5 อัน มีผึ้งเข้ามาทำารัง 2 อัน ซึ่งเป็นเร่ืองปรกติ ทีมงานบอกว่า  

พวกเขาเคยเห็นคนทำาพังกาดผึ้งถึง 50 อัน แต่มีผึ้งมาทำารังเพียง 10 อัน แต่จำานวนเพียง

เท่านี้ก็สร้างรายได้จากขายน้ำาผึ้งได้พอเพียงแล้ว

“การทำาพังกาดผึ้ง ทำาให้เขามีรายได้ มีทุนการศึกษา โดยไม่ต้องรบกวน
พ่อแม่ ตั้งแต่ทำาโครงการมากลุ่มเราได้น้ำาผึ้งทั้งหมด 14 ขวด ขายขวด
ละ 600 บาท เงินที่ได้ส่วนหนึ่งแบ่งปันกันในกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็น
เงินกองกลาง สำาหรับไว้ทำากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน”
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นอกจากพังกาดผึ้งท่ีทำาร่วมกับเพื่อนๆ ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมแล้ว ทีมงานแต่ละคนยังทำาพังกาดผึ้งของตนเอง

ไว้ด้วย โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า รายได้จากการขายน้ำาผึ้ง

ที่มาจากการทำาพังกาดร่วมกัน จะถูกแบ่งปันให้กับเพ่ือน 

ทุกคน ส่วนพังกาดผึ้งส่วนตัวของแต่ละคน ถ้าชวนเพื่อน

ไปช่วยเก็บน้ำาผ้ึง ก็จะมีการจัดสรรรายได้ที่ได้จากการ 

ขายน้ำาผึ้ง โดยครึ่งแรกให้กับเจ้าของพังกาด ส่วนครึ่งหลัง

แบ่งให้เพื่อนๆ ทุกคน 

เกมส ์บอกวา่ การทำาพงักาดผึง้ทำาให้เขามรีายได ้เพือ่

เก็บเป็นทุนการศึกษา โดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ ตั้งแต่ทำา

โครงการมากลุ่มเราได้น้ำาผึ้งทั้งหมด 14 ขวด ขายขวดละ 

600 บาท เงนิทีไ่ดส้ว่นหนึง่แบ่งปันกันในกลุม่ อีกสว่นหนึง่

เก็บเป็นเงินกองกลางไว้สำาหรับทำากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน 

ในระหว่�งก�รดำ�เนินโครงก�ร กลุ่มผึ้งหลวงได้

นำ�คว�มรูเ้รือ่งก�รทำ�พงัก�ดผึง้ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ตอ่ยอดเปน็

โครงง�นวิช�ก�รง�นอ�ชีพเข้�แข่งขันในง�นวิช�ก�ร

ระดับจังหวัด ก�รนำ�เสนออย่�งผู้รู้จริง ทำ�ได้จริง 

อธิบ�ยขั้นตอนได้อย่�งฉะฉ�น ส�ม�รถดึงดูดคว�ม

สนใจของผู้ชม และส่งผลให้โครงง�นได้ร�งวัลอันดับ

ที่ 2 ทำ�ให้ทีมง�นต้องพัฒน�ตนเองเพิ่มเติม เพร�ะ

ต้องเป็นตัวแทนไปแข่งขันในง�นวิช�ก�รระดับภ�ค 

ต่อไป 

เพราะ “ป่า” คือ “บ้าน”

ด้านกลุ่มป่�คือชีวิต เริ่มต้นการทำางานด้วยความ 

ต่ืนเต้นและกงัวลว่าจะทำาไมไ่ด ้เพราะในความรู้สกึของเดก็

มธัยมศกึษา การทำาโครงการเปน็เร่ืองใหมแ่ละใหญใ่นชวีติ 

“ตอนรู้ว่าจะต้องทำาโครงการ รู้สึกต่ืนเต้นมาก กลัวว่า

จะทำาไม่ได้ เพราะมันเป็นงานใหญ่พอสมควรสำาหรับเด็ก

มัธยมศึกษาอย่างเรา มันเป็นงานระดับจังหวัดท่ีแต่ละ

โครงการต่างคนต่างมา เราอยู่โรงเรียนเล็กๆ ไปเจอเพ่ือน

โครงการอื่นก็กลัวเหมือนกัน” เดชสะท้อนความรู้สึก

แต่เมื่อรับช่วงต่อม�แล้วก็ต้องทำ�ให้ดีที่สุด... 

ดว้ยเหตนุีท้มีง�นจึงคดิปดิชอ่งว�่งของก�รทำ�กจิกรรม 

เพร�ะเหน็ว�่เมือ่รุน่พีเ่รยีนจบออกไป ตอ้งเสยีเวล�ใน

ก�รสร�้งรุน่นอ้งขึน้ม�รบัผดิชอบง�นตอ่ ก�รรวมกลุม่

ทำ�โครงก�รครั้งนี้ทีมง�นจึงได้ผสมผส�นรุ่นน้องและ

รุ่นพี่เป็นทีมง�นร่วมกันตั้งแต่ต้น น้ำาหวานซึ่งเรียนอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทีมกับพ่ีๆ ที่เรียนอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างเต็มใจหลังถูกชักชวน 

น้ำาหวาน เล่าว่า เม่ือก่อนเธอเป็นเด็กที่เรียนอย่าง

เดียว แต่เมื่อได้มาอยู่กับพี่ๆ พี่ก็สอนให้ทำางานโดยพาทำา 

ตอนแรกก็กดดันกลัวว่าจะทำาไม่ได้ แต่มีพ่ีๆ อยู่ด้วยก็

ค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกัน
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ทีมง�นประชุมว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกัน แบ่งบทบ�ทหน้�ท่ีต�มคว�มถนัด  

แตก็่ช่วยกนัคน้คว�้ห�คว�มรูเ้รือ่งระบบนิเวศของป่�และสตัวใ์นป�่ ทัง้จ�กผูรู้้ในชมุชน 

เชน่ คณุส�ยนัต ์ม�กพลู คณุปฏญิญ� ก�ฬสทิธิ ์และคุณสอ้ง สุจติพนัธ ์และนกัวิช�ก�ร

ในท้องถิ่น เช่น คุณภิติพัฒน์ หนูมี ปลัด อบต.ควนโส ซึ่งต่�งเต็มใจถ่�ยทอดข้อมูล

คว�มรู้ให้แก่ทีมง�นเป็นอย่�งดี อีกท้ังยังจัดทริปสำ�รวจป่�พรุเสม็ดทุ่งบ�งนกออก  

พ�เด็กๆ ไปสัมผัสกับระบบนิเวศของป่� ทั้งพืช สัตว์ สภ�พดิน สภ�พน้ำ� 

การไดรู้เ้รือ่งราวทีจ่ำากดัเฉพาะในกลุม่ทมีงาน คงไมน่ำาไปสูก่ารอนรุกัษป์า่ไดอ้ยา่งตัง้ใจ 

ทีมงานไดห้ารอืกบัคณุคร ูและปลดั อบต. เพ่ือหารูปแบบการจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างจิตสำานกึ 

และให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน ข้อสรุปร่วมกันคือ ก�รบูรณ�ก�รก�รจัดกิจกรรมเรียนรู้

ระบบนิเวศป่�พรุเสม็ดทุ่งบ�งนกออกกับก�รเรียนใน 8 ส�ระวิช� เช่น

• ภาษาไทย บรรยายให้เห็นคุณค่าของป่าพรุเสม็ด โดยสื่อความคิดเป็นตัวอักษร  

ร้อยเรียงเป็นคำาประพันธ์ประเภทกลอนแปด

• ภาษาอังกฤษ บรรยายให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของป่าพรุเสม็ด เป็นภาษาอังกฤษ

• การงานอาชีพ ให้บอกประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นเสม็ดขาว 

• วิทยาศาสตร์ ศึกษาห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าพรุเสม็ด

“การได้รู้เรื่องราวที่จำากัดเฉพาะในกลุ่มทีมงาน คงไม่นำาไปสู่การอนุรักษ์ป่า 
ได้อย่างตั้งใจ ทีมงานได้หารือกับคุณครู และปลัด อบต. เพื่อหารูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำานึก และให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน
ข้อสรุปร่วมกันคือ การบูรณาการการจัดกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก เข้ากับการเรียนใน 8 สาระวิชา”
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• สังคมศึกษา ศึกษาความเชื่อที่มีเกี่ยวกับป่าพรุเสม็ด รวมทั้งบอกประโยชน์และ

คุณค่าของป่าพรุเสม็ด

• สุขศึกษา สำารวจประโยชน์และคุณค่าของป่าพรุเสม็ด 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ และสังคม 

• คณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ยนความอุดสมสมบูรณ์ของป่าพรุเสม็ด โดยการวัดรอบวง

และความสูงของต้นไม้

• ศิลปะ วาดภาพป่าพรุเสม็ดและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับป่าพรุเสม็ด 

ทั้งนี้ทีมงานได้ประสานขอความร่วมมือจาก อบต.ควนโส ในการจัดเจ้าหน้าที่มาจัด

กระบวนการเรียนรู้ โดยมีผู้รู้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าพรุเสม็ดและ 

วธิกีารสำารวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าแกน่กัเรยีนทัง้หมดในโรงเรยีน หลงัจากนัน้แบง่กลุม่

นักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม ลงสำารวจป่า 

“ลงสำารวจป่ามีการสำารวจพรรณพืช สัตว์ ดิน น้ำา เราศึกษาจากหนังสือของ อบต. จะมี

แกนนำาและเยาวชนเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้ทั้ง 170 คน แบ่งกลุ่มใหญ่ๆ แล้วเราก็เชิญ

เพือ่นกลุม่อืน่ๆ มาชว่ยเปน็พีเ่ลีย้งดว้ย ซึง่แต่ละกลุม่หลงัจากฟังบรรยายเสร็จแลว้กต้็องไป

ดูให้เห็นกับตาว่า ต้นไม้ใหญ่จริงๆ เป็นอย่างไร ดินเป็นอย่างไร น้ำาสีอะไร” เดชเล่า 

หลังจัดกิจกรรมเรียนรู้เสร็จ ทีมงานได้จัดประชุมเพื่อให้เพื่อนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

นำาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดปลุกใจให้ทุกคนตระหนักถึง 

ความสำาคัญของป่าพรุเสม็ด 

“น้องๆ ออกมานำาเสนองานของกลุ่มตนเอง หลงัจากนัน้ให้รุ่นพ่ีทีค่ดิโครงการนีม้าเลา่

ถึงทีม่าทีไ่ปวา่ ทำาไมเราถงึตอ้งมาทำาตรงนี ้เปน็เพราะผนืปา่มจีำานวนลดลง ถา้เราไมร่กัษา

เท่ากับเราทำาลายบ้านเราเอง เพราะตรงน้ีเหมือนกับครัว เป็นหม้อข้าวหม้อแกงของเรา 

ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ให้การตอบรับที่ดี หลังจากนั้นก็มีการชวนกันไปปลูกต้นไม้” 

เดชเล่าถึงผลของงาน

“พรานโนรา” สอนคนรุ่นใหม่ เข้าใจคุณค่าเก่า

สำาหรบักลุม่เทง่ตุง้ ซึง่ตัง้ใจสบืสานศลิปะพรานโนรา เร่ิมทำางานโดยก�รขอคว�มรูจ้�ก

ผู้รู้ในชุมชน และผู้รู้ใกล้ตัวคือ ครูสงวน บัวเพชร ที่ปรึกษ�โครงก�ร ซึ่งมีคว�มรู้ และ

ส�ม�รถรำ�พร�นโนร�ได้อย่�งงดง�ม ทั้งนี้เพื่อให้เข้�ใจประวัติ และคว�มเป็นม�ของ

พร�นโนร� แทนท่ีจะมุง่ฝกึฝนก�รรำ�ทนัท ีเพร�ะทมีง�นรูว้�่ ก�รไดเ้ข�้ใจและตระหนกั

ถึงคว�มสำ�คัญของพร�นโนร� จะช่วยหล่อหลอมให้ก�รเรียนรู้มีคว�มลึกซึ้งม�กกว่�

แค่รำ�เป็น

“เพราะผืนป่ามีจำานวนลดลง ถ้าเราไม่รักษาเท่ากับเราทำาลายบ้านเราเอง
เพราะตรงนี้เหมือนกับครัว เป็นหม้อข้าวหม้อแกงของเรา”
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เมื่อเรียนรู้จนเข้าใจแล้ว ทีมงานจึงประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนและสื่อออนไลน์ 

เพื่อรับสมัครสมาชิกในโรงเรียน และยังเข้�พบผู้บริห�ร

โรงเรยีนประถมศึกษ�ในบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่เชญิชวน

ใหน้อ้งๆ ระดบัประถมศกึษ�ไดเ้ข�้รว่มกจิกรรมฝกึก�ร

รำ�พร�นโนร� 

ราชันเล่าว่า การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ทีมงานตั้งเป้า

ไว้ว่าจะรับสมัครนักเรียนในโรงเรียน 30 คน และรับสมัคร

นอ้งๆ จากโรงเรยีนประถมศกึษาใกลเ้คยีง 5 แหง่ เขา้รว่ม

กิจกรรม คอื โรงเรยีนบ้านบ่อหวา้ โรงเรยีนปากจา่ โรงเรียน

ท่าหยี โรงเรียนควนโส และโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยพวกเขา 

รุ่นพี่ และอาจารย์เข้าไปติดต่อกับอาจารย์ในโรงเรียน

ประถมศึกษาแล้วเล่าให้ฟังถึงโครงการที่อยากให้น้องๆ 

เข้าร่วม อยากให้น้องได้รู้ว่าพรานโนราสำาคัญอย่างไร  

ซ่ึงผลที่ได้เกินคาดเพราะมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมมากกว่า

ที่เราตั้งใจไว้ 

กระบวนการถ่ายทอดจึงถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนปากจ่า 

ผ่านการอบรมที่ทีมงานได้เชิญผู้รู้ ในท้องถิ่นมาเป็น

วิทยากรให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการ

ละเล่นมโนราห์ ตลอดจนสอนรำาท่าต่างๆ ขณะเดียวกันก็

เสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการร้อยลูกปัดที่ใช้ทำาชุดมโนราห์ 

การทำาหน้ากากพรานโนราซึ่งเป็นอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน 

“ทุกสัปดาห์ในโรงเรียนจะมีวิชาชุมนุม เรานัดหมาย

คุณครูจากโรงเรียนประถมศึกษาให้นำาน้องๆ มาร่วม

กิจกรรม ซึง่กแ็ลว้แต่ว่าเขาจะพามาไหม พอนอ้งได้มาเรียน  

เขาก็พอทำาได้ เขาอาจจะมีเล่นบ้างอะไรบ้าง เวลาน้อง 

ไมส่นใจกข็ูบ่า้ง และมกีารสรา้งแรงจงูใจดว้ย เชน่ การรอ้ย

ลกูปดัเปน็พวงกญุแจเลก็ๆ หรอืทำาหนา้กากพราน ใครทำา

เสร็จก็เอากลับไปได้เลย น้องเขาก็จะสนุก” ฝนเล่า

เมื่อจัดให้มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง น้องๆ และ

เพื่อนๆ เริ่มรำาเป็น ทีมงานได้แวะเวียนไปตามโรงเรียน

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้มีโอกาส

“ทีมงานตั้งใจสืบสานศิลปะพรานโนรา...โดยการขอความรู้จากผู้รู้ในชุมชน และผู้รู้ใกล้ตัว...
ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความเป็นมาของพรานโนรา แทนที่จะมุ่งฝึกฝนการรำาทันที 
เพราะทีมงานรู้ว่า การได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของพรานโนรา จะช่วยหล่อหลอม
ให้การเรียนรู้มีความลึกซึ้งมากกว่าแค่รำาเป็น” 
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แสดงเผยแพร่ในโรงเรียนของตนเอง เพื่อสั่งสมประสบการณ์บนเวที รวมท้ังทีมง�นใน

โรงเรียนป�กจ่�เองก็ได้รับโอก�สในก�รถ่�ยทอดศิลปะก�รแสดงพร�นโนร�จ�กก�ร

ร่วมกิจกรรมของหน่วยง�น องค์กรต่�งๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขล�และจังหวัดใกล้เคียง 

ที่เม่ือทราบข่าวว่าเยาวชนที่น่ีสามารถรำาพรานโนราได้ ก็มักจะเชิญให้ไปร่วมแสดงในงาน

ต่างๆ ที่แต่ละองค์กรจัดขึ้นตามวาระและโอกาส 

“เราได้ไปแสดงท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ งานคืนความสุขให้ชุมชนที่อำาเภอหาดใหญ่  

งานเอสเอ็มอีที่จังหวัดสตูล และงานวัดในตำาบล เพราะเขาเชิญมาตลอด” ราชันเล่าถึงเวที

ต่างๆ ที่ได้โอกาสขึ้นแสดง

เปิดพ้ืนท่ี “สร้างการเรียนรู้ร่วม”

เมือ่การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิเกดิผลเชงิประจกัษ ์โดยทมีงานทัง้ 3 โครงการสามารถ

บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ลงมือสืบค้น เรียนรู้ และลงมือทำาได้แล้ว ก็ถึงคราวแสดงฝีมือ 

ทั้ง 3 ทีมจึงจัด “กิจกรรมเปิดพื้นที่” สร้�งก�รเรียนรู้ร่วมกัน ผ่�นก�รแสดงนิทรรศก�ร

ที่บอกเล่�ถึงกระบวนก�รทำ�ง�น และผลก�รศึกษ�ในแต่ละประเด็น พร้อมโชว์ของดี

ประจำ�กลุ่ม ทั้งน้ำ�ผึ้ง หน้�ก�กพร�น ลูกปัดที่ถูกร้อยอย่�งสวยง�ม ก�รแสดงมโนร�ห์ 

และก�รรำ�พร�นโนร� ตอ่หน้�สม�ชกิในโรงเรยีนทัง้เพือ่นนกัเรยีน คร ูผูป้กครอง ผู้นำ�

ชุมชน และเจ้�หน้�ที่จ�ก อบต. 

“ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพราะเห็นคุณค่าของเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นนั้น...การได้ไปเรียนรู้กับพี่ๆ สงขลาฟอรั่มทำาให้เขาเกิดพัฒนาการที่
ชัดเจนด้านกระบวนการคิด เพราะพี่ๆ จะมีวิธีการเรียนรู้ที่ทำาให้ต้องคิด วิเคราะห์ 
ทำาให้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น”
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ในโอกาสนี ้กลุ่มป่�คอืชวีติท่ีทำ�โครงก�รรกัษ์ป�่พรเุสม็ด ไดน้ำ�เสนอผลก�รทำ�ง�น 

พร้อมทั้งจัดวงเสวน� เพื่อห�แนวท�งในก�รอนุรักษ์ป่�พรุเสม็ด โดยพย�ย�มสร้�ง 

ข้อตกลงหรือกติก�ในก�รใช้ประโยชน์ ซึ่งในเบ้ืองต้นท่ีประชุมก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  

การใชป้ระโยชนจ์ากป่าตอ้งใชอ้ปุกรณค์อื พรา้หรอืขวานในการตดั เพราะเปน็การขยายพนัธุ ์

และห้ามใช้เครื่องจักรกลในการถางป่า ส่วนกติกาที่ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นนั้น ทางผู้นำาชุมชน

ที่ร่วมงานอาสารับเป็นเจ้าภาพที่จะผลักดันให้เกิดกติการ่วมของชุมชนต่อไป 

จาก “ความรู้” ถักสานเป็น “ความรัก” 

ก�รได้คลุกคลีกับเรื่องร�วของท้องถิ่นในแต่ละเรื่อง สร้�งคว�มรู้สึกผูกพันขึ้น 

ในใจ แม้ทุกคนจะบอกตรงกันว่า ต้องจัดการตนเองทั้งเรื่องการเรียน ช่วยงานที่บ้าน และ

ทำากิจกรรม เดชซ่ึงเคยใช้ชีวิตสบายๆ เรียนบ้าง เล่นบ้าง แอบหนีเรียนไปน่ังเล่น สารภาพว่า 

ตอ้งเปล่ียนพฤตกิรรมตนเอง เพร�ะเหน็คณุค�่ของเวล� ซึง่ก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

นั้น เดชบอกว่� เพร�ะก�รได้ไปเรียนรู้กับพี่ๆ สงขล�ฟอรั่มทำ�ให้เข�เกิดพัฒน�ก�รที่

ชัดเจนด้�นกระบวนก�รคิด เพร�ะพี่ๆ จะมีวิธีก�รเรียนรู้ที่ทำ�ให้ต้องคิด วิเคร�ะห์ 

ทำ�ให้คิดอย่�งเป็นระบบม�กขึ้น 

ก�รทำ�ง�นเป็นระบบ คือทักษะที่เกิดขึ้นแก่ทุกคนในทุกทีม เพราะการทำางานที่

ตอ้งวางแผนอย่างรดักมุภายใตค้าถาทีร่ะลกึไดข้ึ้นใจว่า เมือ่จะทำ�อะไรกต้็องคดิร่วมกนัว�่ 

จะต้องทำ�อะไร จะทำ�อย่�งไร ทำ�กับใคร ทำ�ที่ไหน ทำ�ไปทำ�ไม ก�รได้ว�งแผนร่วมกัน 

ผ่�นก�รถกเถียง โต้แย้งด้วยเหตุผลทำ�ให้ทีมง�นเห็นคว�มง�มของคว�มคิดเห็นที ่

แตกต่�ง ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นเป็นระบบ และสร้�งทักษะก�รทำ�ง�นเป็นทีม
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ส่วนเต็ม น้ำาหวาน และแนน ที่บ้านอยู่ใกล้กัน สารภาพว่า ไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้จักว่า 

ป่าพรุเสม็ดเป็นอย่างไร ทำาไมต้องรักษาป่าพรุเสม็ดไว้ แม้พ่อแม่จะทำาประมงก็ตาม พอม�

ทำ�โครงก�ร ได้สัมผัสกับผืนป่� จึงเห็นคุณค่�ของป่�พรุเสม็ด จนเปรียบเปรยว่�  

ป่�พรุเสม็ดเป็นเสมือนดั่งลมห�ยใจที่ต้องรักษ�ไว ้

ขณะที่ราชัน สะท้อนภาพตนเองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงว่า จากที่เป็นคนใจร้อนมาก 

เวลาถกเถียงกับเพ่ือนก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเสียงดัง ตะคอกใส่กัน เพราะจะเอาแต ่

ความคิดของตนเอง แต่เมื่อต้องทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ทำ�ให้ต้องยอมรับฟังคว�มคิดเห็น

ของคนอื่นม�กขึ้น พร้อมทั้งเกิดภ�วะฉุกคิดทบทวนพฤติกรรมของตนเอง 

“เพ่ือนว่าแบบนี้ ผมว่าแบบนั้น มีการขึ้นเสียง ตะคอกใส่กัน หลังจากเถียงกันก็ได้ 

กลับมาคิดกับตัวเองว่า เราไม่น่าทำาแบบนี้ ที่เพื่อนพูดก็ถูก ทำาไมเราไม่ฟัง เราควรปรับ

ทัศนคติของตัวเองใหม่ ควรให้เพื่อนได้ออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่” ราชันเล่าถึงความ

เปลีย่นแปลงของตนเอง พรอ้มเสรมิวา่ การทำาโครงการยังสร้างความภาคภูมใิจให้แก่ตนเอง 

ซ่ึงเป็นเดก็ธรรมดา ทำางานไม่ไดเ้รือ่ง ท่ีผ่�นม�เวล�ทำ�อะไรกม็ุง่ทำ�เพยีงแคเ่สรจ็ แต่เมือ่

ทำ�โครงก�รก็ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ ต้องรับฟังคนอื่น ต้องมีคว�มเป็น

ผู้นำ� ต้องกล้�คิด กล้�ทำ� และต้องทำ�อย่�งตั้งใจม�กขึ้นเพื่อให้ง�นสำ�เร็จ 

เรื่องอารมณ์ร้อนของวัยรุ่นเป็นประเด็นที่บีบอกว่า เธอก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

แต่บีได้เห็นตัวเองจากกิจกรรมการทำาหน้ากากพราน และการร้อยลูกปัด ที่ปลาและฝน

สามารถทำาไดอ้ยา่งประณตี แตต่นเองกลบัทำาไมไ่ดเ้พราะใจร้อน ย่ิงเห็นเพือ่นทำ�ใกลเ้สรจ็

แต่ตัวเองยังไม่ถึงไหน ก็พ�ลเสียสม�ธิ เร่งทำ�จนกล�ยเป็นเสียของ ก�รได้เห็นอ�ก�ร

ของตนเองเช่นนี้ทำ�ให้ต้องปรับตัวเองให้ใจเย็นลง 

สำาหรบัทมีงานกลุม่ผึง้หวาน ทีท่ำาโครงการสบืสานภูมปัิญญาการทำาพังกาดผึง้ การหา

รายไดร้ะหว่างเรยีนไดเ้ป็นกอบเป็นกำาเปน็ผลอนัช่ืนใจของทกุคน ส่ิงท่ีเปน็ความเปลีย่นแปลง

ยิง่ใหญ่ของเดก็กลุม่นี ้คอื จ�กเดก็ธรรมด�ทัว่ไป ได้รบัโอก�สพฒัน�ตนเอง จนมทีกัษะ

จ�กก�รลงมือทำ�จริง เกิดทักษะด้�นอ�ชีพติดตัว ทั้งยังส�ม�รถเผยแพร่องค์คว�มรู้สู่

สังคม กล�ยเป็นตัวแทนที่สร้�งชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน
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ลมใต้ปีกของลูกศิษย์

“หัวใจของการทำางานหนุนเสริมลูกศิษย์คือ จะกระตุ้นให้ลูกศิษย์
ตระหนักว่าทุกคนมีความสามารถ วลีที่ตอกย้ำากับลูกศิษย์เป็นประจำา
คือ ทุกคนมีค่าเท่ากัน อย่าบอกว่าตนเองทำาไม่ได้ ให้ลองทำาก่อน”

ครูทรรศนะ สุขธรณ์ ที่ปรึกษาโครงการสืบสานภูมิปัญญา “การทำาพังกาดผึ้ง” เล่าว่า 

เมื่อทราบว่าโครงการของลูกศิษย์ที่ส่งไปยังโครงการปลูกใจรักษ์โลก ถูกส่งต่อมายังสงขลา 

ฟอรั่ม ครูยังไม่รู้จักว่าสงขลาฟอรั่มเป็นใคร ทำาอะไร จึงเริ่มหาข้อมูลองค์กร จนได้รู้จักกับ

ทีมงาน รูว่้าเปา้หมายของการทำางานของสงขลาฟอร่ัม และเป้าหมายในการพัฒนาลกูศษิย์

ไปในทศิทางเดยีวกนั เพราะตลอดเวลาท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนปากจ่าวิทยา นอกจากการสอน

วิชาการแล้ว ครูทรรศนะตั้งใจที่จะสอนให้ลูกศิษย์มีจิตสำานึกรักท้องถิ่นของตนเอง 

“ผมมาอยูท่ีน่ี ่14 ปี ผมไดเ้ห็นโอกาสทา่มกลางวิกฤติของพืน้ที ่ซึง่เปน็พืน้ทีร่มิทะเลสาบ 

เป็นป่าพรุ มีวิถีวัฒนธรรม ผมได้หยิบจุดนี้มาสร้างจิตสำานึกให้เด็กรู้สึกรักถิ่น ที่สำาคัญคือ 

ชื่นชมในแผ่นดินเกิดของตนเอง เกิดมาต้องรักแผ่นดินเกิด เราต้องนำาเสนอแผ่นดินของเรา

ออกไปสู่สาธารณะให้ได้ ก็จะหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาสอนนักเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส”

การหนุนเสริมลูกศิษย์ระหว่างการทำาโครงการนั้น ครูทรรศนะจะเสริมเติมเต็มในส่วน

ที่ลูกศิษย์ยังทำาไม่ได้ เช่น การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูลเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ และ

การเรียบเรียงข้อมูลในรายงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วครูบอกว่า เด็กๆ สามารถทำางานเองได้  

ครูเพียงส่งเสริมให้แต่ละคนพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

“เด็กที่นี่เขามีกระบวนการทำางาน มีตัว P (Process) เยอะ Knowledge ไม่เยอะ 

แต่มี Attitude ท่ีดี ไม่มีความรู้แต่รู้จักทำางาน ขยัน ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ อยู่ในสังคมได้” 

ครูทรรศนะกล่าวถึงลูกศิษย์อย่างภูมิใจ 

ดา้นครสูริกิ�นต ์สขุธรณ ์ทีป่รกึษาโครงการรกัษป์า่พรเุสมด็ เลา่ถงึความเปลีย่นแปลง

ของลูกศิษย์ที่สัมผัสได้ว่า นักเรียนมีคว�มกล้�แสดงออกม�กขึ้น เพร�ะมีประสบก�รณ์

ใหม่ๆ ได้ออกไปเรียนรู้ในที่ต่�งๆ กับผู้คนหล�กหล�ย ซึ่งก�รมีโอก�สเปิดโลกก�ร

เรียนรูท้ีก่ว�้งกว�่ในโรงเรยีนนัน้ ครทูำ�หน้�ทีเ่ปน็ผูเ้อือ้อำ�นวยคว�มสะดวก โดยเฉพ�ะ

ก�รประส�นง�นกับผู้ปกครอง เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจต่อกิจกรรมที่เด็กๆ ต้องทำ� 

“เราจะให้เบอร์โทรศัพท์ของเราไว้กับผู้ปกครองเลย ถ้านักเรียนบอกว่ามาทำากิจกรรม 

แล้วผู้ปกครองเป็นห่วงก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาว่า ลูกหลานเขามาจริงไหม 

ตอนนี้ลูกหลานเขาอยู่ไหน จะกลับเมื่อไร ต้องทำาให้เขาเชื่อมั่นเรา”

ครสูริกิานตบ์อกวา่ หวัใจของก�รทำ�ง�นหนนุเสรมิลกูศษิย์คอื จะกระตุ้นให้ลกูศษิย์

ตระหนักว่�ทุกคนมีคว�มส�ม�รถ วลีที่ตอกย้ำ�กับลูกศิษย์เป็นประจำ�คือ “ทุกคนมีค่า

เท่ากัน อย่าบอกว่า ตนเองทำาไม่ได้ ให้ลองทำาก่อน” 

สำาหรับครูสงวน บัวเพชร ท่ีปรึกษาโครงการเยาวชนสืบสานพรานโนรา บอกว่า  

การสอนลกูศษิยจ์ะใชต้วัเองเปน็ตวัอยา่ง ทัง้ในเร่ืองการแสดงพรานโนรา ความพยายามใน

การฝึกฝน ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ส่วนในกระบวนก�รหนุนเสริมก�รทำ�ง�นโครงก�ร
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ของลูกศษิยน้ั์น ครมูบีทบ�ทใหค้ำ�ปรกึษ� ชว่ยว�งแผน

ก�รทำ�ง�น แตท่ัง้หมดน้ีอยูบ่นฐ�นว�่ ให้ลูกศษิยไ์ดค้ดิ 

ออกแบบ หรือว�งแผนม�ก่อน แล้วจึงเติมเต็มในสิ่ง

ที่ข�ด 

“เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กเยอะมาก เด็กของ

เราตอนแรกพูดง่ายๆ เหมือนไม่ค่อยเข้ายา ทำาอะไรก็ทำา

โดดเดี่ยว ทำาอะไรก็เหมือนจะเห็นแก่ตัว ตัวเองเด่นแล้ว

ไมอ่ยากใหเ้พือ่นเดน่ตาม หลงัผา่นการการประชมุพัฒนา

และสร้างสรรค์กระบวนการทำางานเพ่ือส่วนรวมของเยาวชน

จากพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม ที่พี่ๆ มีการปลุกพลังการทำางาน

เป็นทีม เด็กๆ ก็เริ่มดีขึ้น กลับมาก็นั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

คนนี้คิดคำา คนนั้นคิดคำา คนนี้คิดแบบนี้ ผมว่าน่าจะเป็น

แบบนั้นแบบนี้ เอาสามอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งจะเป็น

ความคิดที่โอเคมาก” 

ครูสงวนบอกว่า ก�รละว�งตัวตน ลดคว�มเด่น

ของตนเอง ยอมรับเพื่อนม�กขึ้น เป็นคว�มเปลี่ยน 

แปลงท่ีเริม่จ�กก�รรบัฟงัคว�มคดิเห็นของเพือ่น แลว้

นำ�ม�คิดวิเคร�ะห์ว่�อันไหนดี ไม่ดีอย่�งไร ซึ่งเป็นผล

จ�กกระบวนก�รที่ทีมสงขล�ฟอรั่มพ�คิดพ�ทำ�

ภ�พก�รทำ�ง�นของทั้ง 3 กลุ่มในคว�มคิดเห็น

สว่นตวัของครสูงวนบอกว�่ เป็นก�รสะท้อนอัตลกัษณ์

ของโรงเรยีนคอื 1.นกัเรยีนทำ�ง�นเปน็กลุม่ 2.ใชบ้รบิท

รอบๆ โรงเรยีนเปน็สือ่ใหเ้รยีนรูไ้ด ้ซึง่ก�รทำ�โครงก�ร

ลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อก�รจัดก�รศึกษ�ที่

พฒัน�ศกัยภ�พของคนจ�กพ้ืนฐ�นทีนั่กเรยีนแตล่ะคน

เป็น ให้ทุกคนมีท�งไปของตนเอง 

“นี่คือโอกาสของเด็กทุกคน โรงเรียนที่อยู่ในอำาเภอ

ควนเนียงท่ีผมเข้าไปสอบถาม ไม่มีโรงเรียนใดได้โอกาส

อย่างนักเรียนโรงเรียนปากจ่าวิทยา เราสร้างเด็กเพื่อ

สร้างพลังพลเมือง สร้างเด็กให้มีความคิด เหมือนเรื่อง

พังกาดผึ้งไม่มีใครทำา เราเอาไปแข่งขันวิชาการ กรรมการ

ก็พยายามถามให้เด็กจนมุม แต่เด็กก็ไม่จนมุม ตอบได้ 

ทุกคำาถามเพราะเขาทำาเอง” ครูสงวนยกตัวอย่างผลลัพธ์

ของการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาลูกศิษย์ให้ก้าวข้ามความไม่

พร้อมด้านวิชาการได้ในที่สุด

แรงหนุนจากชุมชน

ศักดินันท์ เหมมัน ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนป�กจ่�

วิทย� เล่าว่า โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา สอดรับ

กับแนวทางของโรงเรียน จึงได้เชื่อมโยงโครงก�รพลัง

นกัเรยีนเขา้กบัโครงการของสงขลาฟอรัม่ จดัเปน็กจิกรรม
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ตา่งๆ ใหนั้กเรยีนลงมือทำาดว้ยความสมัครใจ อาท ิโครงการรกัษป์า่พรเุสมด็ โครงการเยาวชน

สืบสานพรานโนรา และโครงการสืบสานภูมิปัญญา “การทำาพังกาดผึ้ง”

“ต้องยอมรับว่า เด็กที่อยู่ตรงนี้ถ้าจะไปสู้ด้านวิชาการ เขาสู้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ไม่ได้ สู้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาไม่ได้ แต่เด็กนักเรียนที่เรียนปากจ่า 

มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าเด็กในเมืองคือ ทักษะการอยู่ในสังคม ทักษะเรื่องการใช้ชีวิตอยู่

ในพื้นที่ เมื่อวิชาการสู้ไม่ได้เราจึงมาเน้นเรื่องนี้แทน เพ่ือให้เด็กอยู่ได้ในพ้ืนที่นี้ ก็มา

พยายามสอบถามวา่ผูป้กครองยอมรบัไหม ผูป้กครองสว่นใหญก่ย็อมรับ เพราะว่านกัเรียน

สามารถกลับไปช่วยพ่อแม่ในเรื่องการประกอบอาชีพได้” 

ผอ.ศักดินันท์สะท้อนความเห็นเพิ่มเติมว่า การทำาโครงการลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับ

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทำาให้กิจกรรมที่โรงเรียนจะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน ซึ่งผลของการเรียนรู้ลักษณะนี้ได้ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

ให้ตรงตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาได้อย่างน่าอัศจรรย์

“ยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดเรื่อง นักเรียนสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดให้เด็กคือ เด็กต้องรวมกลุ่มกันทำางาน มีกระบวนการกลุ่มที่ชัดเจน 

มีผู้นำา ผู้ตาม มีผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน มีการประชุมแก้ไข สิ่งเหล่านี้

สามารถตอบตัวชี้วัดนี้ได้ กิจกรรมเหล่านี้อาจจะไม่ได้ช่วยเสริมการเรียนการสอน แต่

ทำาให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม ความรู้ที่ได้อาจจะอยู่นอกเหนือหลักสูตร แต่สิ่งที่

“การทำาโครงการลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ทำาให้กิจกรรมที่โรงเรียนจะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน 
ซึ่งผลของการเรียนรู้ลักษณะนี้ได้ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ตรงตาม
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาได้อย่างน่าอัศจรรย์”
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นักเรียนได้รับคือ ความกล้าแสดงออก การมีความรู้ภูมิปัญญา เรื่องการกล้าตัดสินใจ 

ทำางานเป็นกลุ่มเป็น”

ผอ.ศักดินันท์ ยังบอกต่อว่า ทีมทำางานเองก็สามารถทำางานได้ผลดีอย่างต่อเน่ือง  

จนโรงเรียนต้องหวนกลับมาทบทวนอัตลักษณ์ของโรงเรียนใหม่ “เม่ือก่อนอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนปากจ่า คือ อยู่อย่างพอเพียง ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของโนรานี่แหละ แต่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณาร่วมกับกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน” 

ดา้น ร.ต.ต.สม วชัรบุตร ประธ�นคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� โรงเรยีนปากจา่วทิยา 

กล่าวสั้นๆ ว่า “ชุมชนให้ความร่วมมือ และเห็นชอบกับสิ่งที่เด็กๆ ทำาในโครงการ เพราะ

เด็กได้ประกอบอาชีพ ถ้าเรียนไม่เก่งก็สามารถกลับมาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ได้”

สำาหรับในมุมมองของผู้ปกครองนักเรียน น�ยครื้น ติธรรมโน เป็นตัวแทนสะท้อน 

ความรูส้กึวา่ สิง่ท่ีโรงเรยีนใหท้ำาอยา่งนีรู้ส้กึว่าด ีเพราะเราไมรู้่ว่าในอนาคตเมือ่เดก็เรียนจบ

แลว้จะไดท้ำางานทกุคนหรอืไม่ ถา้เราใหเ้ดก็เรียนรู้ดา้นประเพณีวัฒนธรรมภูมปัิญญาต่างๆ 

จะสามารถช่วยตนเองได้ในอนาคตข้างหน้า เรียนแบบนี้กลับไปช่วยที่บ้านได้ สร้างอาชีพ

อิสระเลี้ยงตนเองได้

ภิติพัฒน์ หนูมี ปลัด อบต.ควนโส เล่าว่า ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในตำาบล เป็นเรื่องที่

สั่งสมมานานของชาวบ้านที่นี่ เช่น เรื่องพังกาดผึ้งก็มีการทำากันมานานแล้ว เป็นพื้นที่เดียว

ที่ชาวบ้านเลี้ยงผึ้งหลวงโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งที่อื่นๆ เลี้ยงผึ้งในกล่อง ส่วนเรื่องป่าพรุเสม็ด

ทุ่งบางนกออก ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมที่มีอยู่มานานแล้ว คนในชุมชน 3-4 รุ่นแล้วที่ใช้ประโยชน ์

จากปา่ จนกระทัง่ทางการไดป้ระกาศให้เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ซึง่ในอดีตชาวบ้านเขาใชแ้ละ

ดูแล โดยมี “ป่�เว้น” ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างป่าและบ้าน ที่ชาวบ้านจะเข้าไปใช้ประโยชน์  

ใชเ้ป็นไม้ฟืนบ้าง ใชใ้นการกอ่สรา้งบ้านเรือนบา้ง แลว้กม็กีารดแูลปา่ ถา้เกดิไฟไหมช้าวบา้น

จะมาช่วยกันดับ แต่ “ป่�เว้น” จะมีการใช้สัญลักษณ์เป็นไม้ง่ามใช้ในการจองว่า ไม้ต้นนี้มี

คนจองไว้แล้วว่าจะเอาไปใช้ คนอื่นก็จะไม่เอา หรือการตัดต้นเสม็ด ถ้าใช้มีดพร้าตัดจะมี

หนอ่เกดิขึน้ 3-4 หนอ่ ชาวบา้นกจ็ะดแูลต่อไป ซึง่ต่างจากป่าชนดิอืน่ทีตั่ดแลว้ต้องปลกูเพ่ิม 

สำาหรับพรานโนราที่คนในพ้ืนท่ีมีบรรพบุรุษเป็นมโนราห์ดั้งเดิมหลายกลุ่ม ใช้วิธีรำา 

เล่าเรื่องแบบดั้งเดิม ทั้งชุดการแสดงและเคร่ืองดนตรี การสอนรำามโนราห์สอนได้ไม่ยาก  

เพราะเดก็ๆ สัมผสัมาตัง้แตเ่ลก็ๆ เมือ่ อบต.สนับสนนุให้เปิดสอนเพ่ิมเติมในโรงเรียน เดก็ๆ 

จึงสนใจเรียนกันมาก เพราะต่อยอดเป็นอาชีพได้ แต่การรำาพรานโนราต้องเป็นคนที่มี 

บุคลิกเฉพาะ 

“เรื่องราวเหล่านี้ถ้ารู้ในชุมชนเดียวก็ธรรมดา แต่ถ้าได้เผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ 
มันทำาให้เกิดคุณค่าต่อโรงเรียนและชุมชน เด็กเองก็ได้ทำากิจกรรมได้รู้ว่าในตำาบล
ของเรามีดีอะไร...เด็กจะรู้จักข้างนอกมากกว่าบ้านตัวเอง เราพยายามสร้างให้
เด็กของเราเรียนรู้ข้างใน แล้วเอาไปบอกข้างนอก เพื่อจะทำาให้เด็กเห็นคุณค่าของ
ตนเอง พอเขาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเขาจะรู้ว่าบ้านเขามีคุณค่ามากกว่าท่ีเขาคิด”
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สำาหรับ อบต. ได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนทำาต้ังแต่ 4-5 ปีท่ีแล้ว โดยได้

สนับสนุนเงินก้อนหนึ่งให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนมโนราห์ จากงบประมาณนี้โรงเรียนก็ได้

นำามาบริหารจัดการเพื่อสอนเด็กรุ่นต่อรุ่น นอกจากความรู้เรื่องการรำาโนราห์แล้ว ยังมีการ

ถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการทำาชดุมโนราห ์การรอ้ยลกูปัด และการทำาหนา้กากพราน โดย อบต.

เชิญผู้รู้มาสอนเรื่องเหล่านี้ให้กับนักเรียน เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพต่อไป

“เด็กปัจจุบันไม่ให้ความสนใจเรื่องภูมิปัญญา ความรู้พื้นถิ่นก็ไม่มี การที่เด็กได้

ทำาทั้ง 3 โครงการนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะเชื่อมต่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของตำาบล 

ควนโส เพราะอยา่งที ่ผอ.บอกว่า ถา้เรือ่งวชิาการสูย้าก แต่ถา้เราเอาจุดเดน่ทีม่คีวามรู้เรือ่ง

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตรงนี้ไปเป็นจุดขาย ผมว่าสู้ได้แน่นอน และพวกเขายังนำาความรู้เหล่านี้ 

ไปใชเ้รยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัได ้(โควตา) ซึง่ปัจจุบันเดก็หลายคนจบมหาวิทยาลยัแลว้

นำาภูมิปัญญาเหล่านี้ไปสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ เช่น การรำาโนราลงครู เป็นต้น” 

ปลัดภิติพัฒน์กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และ สงขลาฟอรั่ม ที่ได้

เข้ามาสนับสนุนโรงเรียน เพราะเรื่องร�วเหล่�นี้ถ้�รู้ในชุมชนเดียวก็ธรรมด� แต่ถ้�ได้

เผยแพรอ่อกไปในส่ือต�่งๆ มนัทำ�ใหเ้กดิคณุค�่ตอ่โรงเรยีนและชมุชน เดก็เองกไ็ดท้ำ�

กิจกรรมไดรู้ว้�่ในตำ�บลของเร�มดีอีะไร เคยคยุกบัหลายที ่เดก็จะรูจ้กัข�้งนอกม�กกว�่

บ้�นตัวเอง เร�พย�ย�มสร้�งให้เด็กของเร�เรียนรู้ข้�งใน แล้วเอ�ไปบอกข้�งนอก  

เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่�ของตนเอง พอเข�เข้�สู่ระดับมห�วิทย�ลัยเข�จะรู้ว่�บ้�นเข�มี

คุณค่�ม�กกว่�ที่เข�คิด 

“เวลาเด็กได้มาทำากิจกรรมแบบนี้ แววตาของเขาแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน  

เขาจะรู้สึกสนุก ตื่นเต้นกับกระบวนการเรียนรู้ แม้จะเป็นสิ่งที่รู้แล้วก็ตาม แต่พอได้ลงมือ

ปฏิบัติ ทำาให้เขามีความรู้และเข้าใจในอาชีพของพ่อแม่มากข้ึน ว่านี่คืออาชีพที่เลี้ยงดูเขา 

เขาได้เรียนรู้ว่าในป่ามีอะไร ป่าเสม็ดในชุมชนของเขากับป่าเสม็ดในชุมชนอื่นเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร นั่นคือได้เรียนรู้ลึกๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋า แต่มันได้

สัมผัสจริง วิเคราะห์เป็น คิดเป็น โดยที่เขาอาจไม่รู้ว่ามันเป็นการวิเคราะห์ และทำางานเป็น 

นี่คือสิ่งที่เขาได้”

 นอกจากการเรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวแล้ว ปลัดภิติพัฒน์ บอกว่า สิ่งที่เขาสัมผัสได้คือ 

เด็กๆ ท้ัง 3 กลุ่มมีความกล้ามาก จ�กเมื่อก่อนไม่กล้�ที่จะพูดคุยม�กนัก ไม่กล้�ทำ�

กจิกรรมท่ีชดัเจน มเีหตมุผีลน้อย พอไดล้งมือทำ�เปน็เรือ่งร�ว กเ็ริม่มเีหตมุผีลม�กขึน้ 

เริม่มกี�รพดูคยุ มกี�รทำ�ง�นเปน็ทมี มกี�รแบง่หน�้ที ่นีค่อืก�รเปลีย่นแปลงทีไ่ดอ้ย�่ง

ชัดเจนของนักเรียนโรงเรียนป�กจ่�วิทย� 

เพร�ะแผ่นดินถ่ินเกิดมีของดีท่ีควรรักษ�เชิดชู เย�วชนกลุ่มหน่ึงจึงอ�ส�ลุกข้ึนม�

ทำ�หน้�ที่สืบส�น ถ่�ยทอด บอกเล่�เรื่องร�ววัฒนธรรม วิถีชีวิต ภ�ยใต้ก�รเรียนรู้ที ่

ได้รับก�รสนับสนุนอย่�งเต็มท่ีจ�กทั้งผู้ปกครอง ครู ผู้บริห�ร ผู้นำ�ชุมชน และ 

หน่วยง�นในพื้นท่ี ด้วยทุกคนต่�งตระหนักดีว่� ก�รที่เด็กๆ ได้ลงมือทำ�โครงก�ร 

เชน่นี ้จะทำ�ใหเ้กดิคว�มเข�้ใจลกึซึง้ว่� สิง่ทีบ่รรพบุรุษถ�่ยทอดต่อๆ กนัม�นัน้มคุีณค�่

ที่ควรค่�แก่ก�รสืบทอดไว้ให้คงอยู่คู่ม�ตุภูมิแห่งนี้ตลอดไป
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โครงการเยาวชนสืบสานพรานโนรา 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูสงวน บัวเพชร โรงเรียนปากจ่าวิทยา

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนป�กจ่�วิทย� ตำ�บลควนโส

อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขล�

ธีรพงศ์ ยอดยางแดง  อังควิภา ครุจิตพันธ์ 

อาภาพร วงศ์ราชสีห์  สุภาภรณ์ สุพกิจ 

ราชัน ไพรบึง

โครงการสืบสานภูมิปัญญา 
“การทำาพังกาดผึ้ง” 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูทรรศนะ สุขธรณ์ โรงเรียนปากจ่าวิทยา

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนป�กจ่�วิทย� ตำ�บลควนโส

อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขล�

ปัทมา กาฬสิทธุ์  สุธีร์ สวัสดิ์คีรี 

สัญญา มากมูล  อภิสิทธิ์ สังเทระ 

วันชนะ แก้วสำาลี

โครงการรักษ์ป่าพรุเสม็ด

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูสิริกานต์ สุขธรณ์ โรงเรียนปากจ่าวิทยา

ทีมทำ�ง�น นักเรียนโรงเรียนป�กจ่�วิทย� ตำ�บลควนโส

อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขล�

ปนัดดา เรืองแก้ว  ฤทธิเดช ศรีคะระมะทันโต

สุวรรณี ศรีรักษ์ ชนิตา เพ็ชรมณี
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เรียนรู้ “คุณค่า” ขนมพื้นบ้าน

โครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้าน
ชุมชนบ้านคลองขุด
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แม้ว่าตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ “ทักษะ” การทำาขนม 
ที่ติดตัวไป ทีมงานบอกว่า สามารถนำาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การได้เห็นตนเองเปลี่ยนแปลง มีความมั่นใจมากขึ้น 
พูดเก่งขึ้น และกล้าแสดงออก 

ตือปงกอและ (ขนมเปียกปูน) ตือปงจูโจะ (ขนมจูจุน) ขนมเจาะหู ขนมด้วง ขนมดู ฯลฯ 

ขนมบ้านเราหน้าตาบ้านๆ ทว่าแสนอร่อย จะได้กินก็ต่อเมื่อมีงานบุญ งานมงคล และช่วง

เทศกาลต่างๆ

เมื่อถูกครูเอาขนมเข้าล่อ เชิญชวนว่า “มาทำาโครงการเถอะจะได้กินขนม” ทีมงาน 

ท้ังพีแ่ละนอ้งนกัเรยีนโรงเรยีนท�งธรรมวทิย�มลูนธิิ ตำ�บลป�กป�ง อำ�เภอเทพ� จงัหวดั

สงขล� คิดว่าน่าสนุก ด�-นูรีด� งูหลี ซึ่งเป็นรุ่นพี่จึงไปชักชวนน้องซึ่งประกอบด้วย  

นี-สุฮัยนี เวชชะกะ ต�-วนิต� ว�จิ เส�ะ-แอเส�ะ ละแมง และ แนน-กันติม� หลำ�หัด  

ม�ทำ�โครงก�รอนรัุกษข์นมพืน้บ�้นชมุชนบ้�นคลองขดุ เพือ่สง่เสรมิคว�มรูแ้ละทักษะ

ด�้นอ�ชพีใหแ้กน่กัเรยีน อนรุกัษข์นมพืน้บ้�นโดยก�รสบืทอดองคค์ว�มรูก้�รทำ�ขนม 

ส่งต่อให้ลูกหล�นในชุมชนต่อไป
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 “การสืบค้นข้อมูลชุมชนครั้งนี้ทำาให้ทีมงานค้นพบว่า ในหมู่บ้านคลองขุด
ซึ่งเป็นชุมชนชาวมุสลิม มีสมาชิกประมาณ 50 หลังคาเรือน แต่มีคนที่ยัง
ทำาขนมพื้นบ้านเหลืออยู่เพียง 3 คนเท่านั้น”

 “มาทำาโครงการเพราะครูชวน ที่สนใจเพราะชอบกินขนมอยู่แล้ว ครูบอกให้หาเพื่อน

เข้ากลุ่ม 5 คน เลยไปชวนเพื่อนๆ และน้องๆ เข้ามาร่วมทีม เพราะอยากให้มีแกนนำาจาก

ทุกช้ันเรียน อยากให้นักเรียนในโรงเรียนสามัคคีกัน รู้จักกันมากข้ึน” ดา พ่ีใหญ่ เล่าจุดเร่ิมต้น

ของการรวมทีม

เรียนรู้เพ่ือสืบสาน

ดว้ยเพราะไม่เคยมีประสบการณก์ารทำาโครงการมาก่อน การเขา้ประชมุ “พฒัน�และ

สร�้งสรรคก์ระบวนก�รทำ�ง�นเพือ่สว่นรวม” ทีส่งขลาฟอรัม่จดัขึน้ จงึเปน็กา้วแรกทีท่ำาให้

ทีมไดเ้รยีนรูก้ารคดิ และออกแบบกระบวนการทำางาน จากแบบฝกึหดัทีพ่ี่ๆ ชวนคิดชวนทำา 

และเรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ แม้จะปวดหัวเพร�ะต้องวิเคร�ะห์และคิดให้รอบด้�น  

แต่พวกเธอก็สนุกกับก�รเรียนรู้กับคนวัยเดียวกัน จนสุดท้�ยเป้�หม�ยของโครงก�ร

ถูกเหล�ให้ชัดว่� เพื่ออนุรักษ์ขนมพื้นบ้�นให้คงอยู่ต่อไป ผ่�นวิธีก�รที่ทีมง�นต้องไป

เรยีนรูข้ัน้ตอน และกระบวนก�รทำ�ขนมอย�่งละเอยีด เพือ่ให้รู้อย�่งชดัแจง้ดว้ยตนเอง

ทีมงานระดมชนิดขนมพื้นบ้านที่เคยพบเห็น เช่น ตือปงกอและ (ขนมเปียกปูน) ตือปง

จูโจะ (ขนมจูจุน) ขนมเจาะหู ขนมด้วง ขนมดู ฯลฯ จากนั้นจึงวางแผนการทำางาน เริ่มต้น

จากการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัขนมพืน้บา้น โดยศึกษาสตูรขนมและชือ่เรยีกขนมทัง้ภาษามลายู

และภาษาไทยจากผู้รู้ทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อรวบรวมสูตรขนมที่ศึกษามาจัดทำา

เป็นรูปเล่มองค์ความรู้การทำาขนมพื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น จากนั้นจึงรับสมัคร
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“ตอนทำาแล้วขนมไม่ฟู แป้งไม่ขึ้น ต้องเททิ้งก็เสียดาย ต้องทำาใหม่ก็มีท้อบ้าง 
แต่ไม่คิดเลิกทำา เพราะคิดว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้ ถึงรอบที่ 5 ก็ยังคงทำา 
เพราะเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แล้ว ต้องทำาให้ได้”

เพื่อนเข้าร่วมโครงการ ไปศึกษาดูงานและฝึกทำาขนมพื้นบ้านในชุมชนบ้านคลองขุด และ 

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การทำาขนมให้สมาชิกร่วมโครงการ

ดาเล่าว่า การหาผู้รู้ในชุมชนท่ีทำาขนมเป็น ใช้วิธีสอบถามคนในชุมชนว่าใครทำาขนม

อะไรเป็นบ้าง ทำาให้เจอคำาตอบว่าคนน้ันคนน้ีทำาขนมอร่อย ทีมงานจึงตามไปพูดคุยกับเจ้าตัว 

ก�รสืบค้นข้อมูลจ�กชุมชนครั้งนี้ทำ�ให้ทีมง�นค้นพบว่� ในหมู่บ้�นคลองขุดซึ่งเป็น

ชุมชนช�วมุสลิม ที่มีสม�ชิกประม�ณ 50 หลังค�เรือน แต่มีคนที่ยังทำ�ขนมพื้นบ้�น 

ดังร�ยชื่อข้�งต้นเหลืออยู่เพียง 3 คนเท่�นั้น 

เมื่อรู้ดังนั้น คว�มตั้งใจและคว�มอย�กเรียนรู้กระบวนก�รทำ�ขนมแต่ละชนิด 

ยิ่งเพิ่มขึ้น จึงขอให้ครูช่วยประสานงานกับผู้รู้ในชุมชน ให้ช่วยสอนพวกเขาทำาขนม เมื่อผู้รู้

ใจดีรับเป็นศิษย์ จึงได้นัดหมายไปเรียนที่บ้านของผู้รู้ ในวันศุกร์และวันเสาร์ ผู้รู้ 2 คนช่วย

กันสอนคนละ 2 รอบ รอบแรกเรียนทำาขนมเจาะหู รอบที่ 2 เรียนทำาขนมดูกับขนมจาก  

โดยผูรู้้พาทำาทลีะขัน้ แตเ่พือ่ให้กระบวนก�รเรยีนรูค้รบถว้นสมบูรณ ์บรรลตุ�มเป�้หม�ย

ทีว่�งไว้ ทีมง�นจึงแบ่งบทบ�ทหน�้ท่ีกัน มทีัง้คนถ�่ยภ�พ จดบันทกึ และลงมอืฝกึต�ม

คำ�สอน ภ�ยในเวล� 2 สปัด�หจ์งึกลบัม�ฝกึทำ�กนัเองในโรงเรยีน โดยแบ่งกลุ่มทีมง�น

และเพื่อนๆ ที่สนใจเข้�ร่วมฝึกทำ�ขนมแต่ละชนิด 

“ตอนไปเรียนกับผู้รู้ในชุมชนเขาทำาให้ดู เราก็ทำาไปพร้อมเขา และจดสูตรมาด้วย  

ตอนไปเรียนครั้งแรกยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำาได้ พอกลับมาโรงเรียนอาจารย์ก็สอนอีกรอบ 

ซ่ึงวิธีการสอนคือ อาจารย์จะบอกสูตรแล้วให้พวกเราฝึกทำาเอง แต่อาจารย์ช่วยใส่ส่วนผสมให้ 

มีเพื่อนๆ น้องๆ มาช่วยกันทำาประมาณ 10 คน โดยแยกเป็น ขนมด้วง ขนมจูโจะ ขนม 

เจาะหู ขนมดู แบ่งกลุ่มกันทำากลุ่มละ 2 ชนิด ทำาทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่าย” ดาอธิบายขั้นตอน

การฝึกทำาขนมพื้นบ้าน

มุ่งม่ัน อดทน หนทางสู่ความสำาเร็จ

ชัว่โมงก�รง�นอ�ชพี คอืชว่งเวลาของการฝกึฝนทำาขนมใหเ้ชีย่วชาญ แต่การฝกึกนัเอง

บางครั้งก็พบปัญหา สูตรขนมตือปงจูโจะที่จดมา พอมาทำาเอง แป้งกลับไม่ขึ้นฟู จนต้อง 

เทแป้งทิ้งด้วยความเสียดาย แต่โชคดีที่ทีมเลือกที่จะแบ่งส่วนผสมทำาทีละนิด เม่ือเกิด 

ความผิดพลาดจึงไม่เสียหายมากนัก 

เมื่อยังไม่สำาเร็จทำาให้ต้องเริ่มใหม่ ต้ังแต่การสอบถามสูตร และเคล็ดลับการทำาจาก 

ผู้รู้หลายๆ คน จนรู้ว่า ผู้รู้แต่ละท่�นล้วนมีกลเม็ดเคล็ดลับต่�งกัน บ�งคนบอกว่�ให้ใช้

ผงฟู บ�งร�ยบอกให้พักแป้งไว้ค้�งคืน จึงเป็นบทเรียนให้ทีมง�นได้เรียนรู้ว่� เทคนิค
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เล็กๆ น้อยๆ มีผลต่อคว�มสำ�เร็จ ทีมงานจึงนำาคำาแนะนำา

ของผู้รู้มาปรับใช้ในการฝึกทำาถึง 5 ครั้ง กว่าที่จะได้ขนม

ตือปงจูโจะที่มีหน้าตาและรสชาติใช่ดังใจ 

“ตอนทำาแล้วขนมไม่ฟู แป้งไม่ขึ้น ต้องเททิ้ง  

ก็เสียดาย แต่ต้องทำาใหม่ ก็มีท้อบ้าง แต่ไม่คิดเลิกทำา 

เพราะคิดว่าคนเราผิดพลาดกันได้ ถึงรอบท่ี 5 ก็ยัง 

คงทำา เพราะเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แล้ว ต้องทำาให้ได้”  

ดาย้ำาถึงความมุ่งมั่นของทีม

ทีมง�นฝึกฝนทำ�อยู่ซ้ำ�ๆ ขนมท่ีทำ�เสร็จถูกแบ่งปัน

แจกจ่�ยกินกันเองในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ในโรงเรียน 

จนเมื่อฝีมือเข้�ขั้น เวล�มีง�นประชุม หรือมีแขกม�

เยี่ยมที่โรงเรียน ทีมง�นได้รับมอบหม�ยให้ทำ�ขนม 

เพื่อรับรองแขก จ�กเดิมที่ต้องไปซื้อขนมม�จ�กที่อื่น 

ก็ไม่ต้องเสียเงินซื้ออีกต่อไป

“รู้สึกดีใจมากที่มีคนกินขนมของเรา เวลาเห็นคนอื่น

กินขนมของเรา ก็นั่งยิ้มภูมิใจ” ดากล่าวย้ำาถึงความอิ่มอก

อิ่มใจ

เก็บเก่ียวความสำาเร็จ

ขนมที่ถูกแบ่งปันสู่พี่ เพื่อน น้อง กล�ยเป็นตัว

เชื่อมคว�มสัมพันธ์ในโรงเรียนได้เป็นอย่�งดี เพื่อนๆ 

น้องๆ ที่แวะเวียนม�ขอชิมขนม เริ่มขยับม�ช่วยหยิบ

จับง�น และกล�ยเป็นคนคุ้นหน้�คุ้นต� ส�ม�รถเอ่ย

ขอคว�มช่วยเหลือได้เมื่อต้องก�ร คว�มสัมพันธ์ที่ดี 

ต่อกันจึงกล�ยเป็นคว�มส�มัคคีที่ด�อย�กให้เกิดขึ้น

ในโรงเรียน

และนอกจ�กก�รทำ�โครงก�รอยู่ในโรงเรยีน และ

ชมุแลว้ ระหว�่งก�รทำ�ง�นโครงก�รทีต่อ้งออกไปเรียน

รูก้บัเพือ่นๆ เย�วชนในเครอืข�่ยพลงัพลเมอืงเย�วชน

สงขล�กลุ่มอื่นๆ ที่สงขล�ฟอรั่มจัดขึ้น เป็นก�รเปิด

โอก�สก�รเรียนรู้ ที่ทำ�ให้ทีมง�นได้ฝึกปรือเรื่องก�ร

ทำ�ง�นร่วมกบัผูอ้ืน่ กล�้แสดงออก จนทำ�ให้เพือ่นบ�ง

คนที่ ยังไม่ได้เข้�ร่วมทีมในตอนแรก ขอเข้�ร่วม

กิจกรรมของโครงก�ร 
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“แนนอยากเข้ามา เพราะว่าวันน้ันมีกิจกรรมที่สงขลา แล้วรุ่นน้องไม่กล้าไป เราก็ 

เสนอหนา้ขอไปเอง เพราะอยากเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการนี ้ซึง่กไ็มผ่ดิหวัง โครงการนีท้ำาให้

เราได้เรียนรู้ท้ังการทำาขนม และการทำาผังเมือง” แนนเล่าถึงการอาสาเอาตัวเข้ามา 

เรียนรู้กับเพื่อนๆ 

ก�รไดรู้จ้กักบัขนมพืน้ถิน่ มสีว่นในก�รเปลีย่นพฤติกรรมก�รบรโิภคของเย�วชน 

จ�กเดมิทีเ่มนิหน�้หนขีนมพืน้บ�้น สนใจเลอืกซือ้แตข่นมกรบุกรอบ เมือ่ไดล้ิ้มรสขนม

ทีท่ำ�เอง กต็ดิใจในคว�มอรอ่ย จนสม�ชกิบ�งคนในกลุม่ลดก�รบรโิภคของกรบุกรอบ

ลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง 

“ไม่อยากให้ใครลืมขนมของคนสมัยก่อน ตอนน้ีแม้แต่ในชุมชนก็มีขายน้อยลง เม่ือก่อน

เราก็ไม่เคยกิน แต่พอได้กินก็ชอบ ถึงจะยังเลิกกินขนมกรุบกรอบไม่ได้แต่ก็ลดลง  

เลือกกินขนมที่เราทำาเองมากกว่า” ดาสารภาพ

พัฒนาตน รู้รากเหง้าท้องถ่ิน

แม้เดิมตั้งใจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ “ทักษะ” การทำาขนมที่ได้รับก็เป็นทักษะ

ที่ติดตัวไป ซึ่งทีมงานบอกว่าสามารถนำาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด

คือ ก�รได้เห็นตนเองเปล่ียนแปลง มีคว�มม่ันใจม�กข้ึน พูดเก่งขึ้น กล้�แสดงออก 

เพราะเวทเีรยีนรูข้องเครอืขา่ยพลงัพลเมอืงเยาวชนเปน็พืน้ทีท่ีเ่คีย่วคัน้ใหพ้วกเขาตอ้งแสดง

ศักยภาพออกมา

สำาหรับแนน ซ่ึงอาสาขอเข้ามาเรียนรู้ บอกว่า เธอได้ทักษะก�รทำ�ขนม บรรลุเป้�หม�ย

ที่จะกลับไปทำ�ขนมให้พี่น้องที่มีหล�ยคนในบ้�นกิน ก�รทำ�ขนมเองจึงเป็นก�ร

ประหยัดค่�ใช้จ่�ยของครอบครัวที่มีสม�ชิกจำ�นวนม�ก 
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ขณะที่ดาบอกว่า เธอเริ่มปรับพฤติกรรมการกินขนม หันมาทานขนมพื้นบ้านมากขึ้น 

และเนน้ขนมทีใ่ช้บรรจภุณัฑต์ามธรรมชาต ิเพือ่ชว่ยลดขยะในโรงเรยีนและในชมุชน ทีส่ำาคญั

คือเธอส�ม�รจัดก�รกับอ�รมณ์ จ�กเมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่�ย ก็เริ่มเย็นลง 

ก�รนำ�ตัวเองม�เรียนรู้ ลงมือทำ� และล้ิมรสขนมพ้ืนบ้�น ยังกระตุ้นต่อมคว�มสนใจ

ให้ทีมง�นอย�กรู้ต่อถึงประวัติของขนมแต่ละชนิด เพร�ะสังเกตเห็นว่�ขนมเหล่�นี้ 

ได้ใช้ในง�นประเพณีต่�งๆ เช่น ขนมดู ขนมเจ�ะหู ขนมเปียกปูนใช้ในง�นแต่งง�น 

ถ้�ช่วงวันฮ�รีร�ยอ1 ต้องมีข้�วต้มมัดกับแป้งข้�วหม�ก ส่วนง�นขึ้นบ้�นใหม่กับก�ร

ทำ�บุญกุโบร์ (ก�รทำ�บุญในสุส�นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญ�ติ) จะใช้ขนมอะไรก็ได้ 

คว�มสนใจใคร่รู้ถูกจุดประก�ย หลังจ�กที่เชื่อมโยงได้ว่�ขนมส่วนใหญ่ที่ทำ�ส�ม�รถ

ห�วตัถดุบิไดใ้นชมุชน ดงันัน้ก�รจะสบืส�วใหรู้้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ จงึเปน็เรือ่งทีที่มง�นอย�ก

ต่อยอดในก�รทำ�ง�นต่อไป 

1	 วันตรุษอีด หรือ วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งกายให้สะอาด

เรียบร้อย ร่วมกันทำาพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เย่ียมเยืยนญาติพ่ีน้อง รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น  

วันอีดมี 2 วันในแต่ละปีคือ อีดุลฟิฏริ ภาษามลายูปัตตานีเรียก ฮ�รีร�ยอปอซอ มุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดเล็ก  

ในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เป็นเฉลิมฉลองที่ได้ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน จะมีการละหมาดที่มัสยิด หากใครมี

ฐานะดีก็จะบริจาคเงินแก่เด็กและคนชรา และขออภัยญาติมิตรหากเคยล่วงเกินต่อกัน[1] อีดุลอัฎห� ภาษามลายู

ปัตตานีเรียก ฮ�รีร�ยอฮ�ย ีมุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดใหญ ่ในวันที่ 10 เดือนซุลหิจญะฮฺ์ จะมีกิจกรรมใกล้เคียง

กับอีดุลฟิฏริ แต่เพิ่มเติมการเชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮ์ (กุรบาน) โดยสัตว์นั้นอาจเป็นแพะ แกะ วัว หรืออูฐก็ได้ (ข้อมูล

จาก https:/th.wikipedia.org/wiki/วันอีด)

“...จากแรกๆ ตอนที่พาไปเรียนรู้ในชุมชน เขาไม่รู้จักเลยว่าขนมนี่ขนมอะไร 
ทำาอย่างไร ไม่เคยกิน แต่หลังจากที่ได้เรียนกับผู้รู้ เขาก็อยากทำา อยากจะกิน
ขนมพื้นบ้าน ฝึกทำากินกันเองได้ แล้วยังสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประวัติของขนมแต่ละชนิดด้วย”
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ครูสุใบต๊ะ ต�แย๊ะ ที่ปรึกษ�โครงก�ร เล่าว่า ตนเข้ามารับช่วงดูแลเด็กต่อจากคุณครู

ที่ลาออกไป ก�รทำ�ง�นในโครงก�รจึงเป็นก�รเรียนรู้ร่วมกันของครูและลูกศิษย์ 

“การทำาโครงการทำาให้เด็กๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง จากแรกๆ ตอนที่พาไปเรียนรู้ใน

ชุมชน เขาไม่รู้จักเลยว่าขนมนี่ขนมอะไร ทำาอย่างไร ไม่เคยกิน แต่หลังจากที่ได้เรียนกับผู้รู้ 

เขาก็อยากทำา อยากจะกินขนมพื้นบ้าน ฝึกทำากินกันเองได้ แล้วยังสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับประวัติของขนมแต่ละชนิดด้วย” 

ก�รท่ีลูกศิษย์เอ�จริงเอ�จังกับก�รฝึกทำ�ขนม จนส�ม�รถทำ�ขนมกินเองได้  

สร้�งคว�มรู้สึกดีให้กับคนเป็นครูที่เห็นลูกศิษย์ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดี 

อันจะเป็นพื้นฐ�นของก�รเรียนและใช้ชีวิตอย่�งมั่นคงต่อไป

วันนี้ขนมพื้นบ้�นไม่ได้เป็นเพียงของพื้นถ่ินธรรมด�ในส�ยต�ของเย�วชนอีก 

ต่อไป เพร�ะคว�มเอ�จริงเอ�จังกับก�รเรียนรู้ และลงมือทำ� ทำ�ให้พวกเข�สัมผัส 

ได้ถึงคุณค่�ของขนมเหล่�นี้ทั้งต่อตัวเข�และชุมชน และเริ่มคิดเชื่อมโยงได้ว่�ขนม 

กับทรัพย�กรในชุมชนนั้นมีคว�มเชื่อมโยงกัน นับเป็นบันไดก�รเรียนรู้ก้�วสำ�คัญที่

ทำ�ให้เข�ได้สัมผัสกับชุมชนที่เข�อ�ศัยอยู่ทุกวันอย่�งที่ไม่เคยสัมผัสม�ก่อน
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โครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้าน
ชุมชนบ้านคลองขุด

ที่ปรึกษ�โครงก�ร คุณครูสุใบด๊ะ ตาแย๊ะ

ทีมทำ�ง�น โรงเรียนท�งธรรมวิทย�มูลนิธิ 

ตำ�บลท่�ม่วง อำ�เภอเทพ� จังหวัดสงขล� 

สุฮัยนี เวชชะกะ   วนิตา วาจิ 

กันติมา หลำาหัด   นูรีดา งูหลี 

แอเสาะ ละแมง
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นายหนังพลเมือง

โครงการตะลุงพันธุ์ใหม่สานใจเยาวชน

169Songkhla Young Active Citizen 3



170 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



171Songkhla Young Active Citizen 3



วรรคทองจากคำาสอนของครูบาอาจารย์ถูกจดบันทึก เพื่อรอวัน 
นำามาใช้ในการแสดง ส่วนการเรียนรู้เรื่องโครงการหรือหนังตะลุง 
ก็ย้อนกลับไปช่วยในการเรียนได้ โดยเฉพาะการเรียนในโปรแกรม 
พัฒนาชุมชน ที่หนังตะลุงกลายเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 
นักศึกษากับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างแนบเนียน

“ตะลุง” ศิลปะพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ประจำาถิ่นใต้ ที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจตั้งแต่ 

วัยเด็ก ความสนใจที่ถูกจุดประกายตั้งแต่ 4 ขวบ และอยู่ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ทำาให้  

ป้อ-จิตติกรณ์ บัวเพชร ทุ่มเทฝึกฝนตนเอง เดินเข้�สู่เส้นท�งส�ยหนังตะลุงควบคู่ไป

กบัก�รเรยีนพฒัน�ชมุชนในชัน้ป ี2 คณะมนุษยศ�สตรแ์ละสงัคมศ�สตร ์มห�วิทย�ลยั

ร�ชภฏัสงขล� เม่ือสงขลาฟอรัม่เปิดรบัสมคัรโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา จงึเห็น

เป็นโอก�สดีที่จะได้เผยแพร่ศิลปะที่เข�รักสู่สังคมวงกว้�ง 

ป้อจึงรวบรวมเพ่ือนๆ นายหนังตะลุงรุ่นใหม่ในช่ือว่า “กลุ่มน�ยหนังพันธ์ุใหม่ ส�นใจ

เย�วชน” เพื่อทำ�โครงก�รตะลุงพันธุ์ใหม่ส�นใจเย�วชน โดยทีมงานร่วมกันวิเคราะห์

สถานการณ์ทางสังคมพบว่า ปัจจุบันเยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

เช่น แต่งกายล่อแหลม เสพยาเสพติด และขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดำาเนินชีวิต ซึ่งเป็น 
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ผลจากความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สาเหตุ 

เหล่านี้อาจส่งผลให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอ่อนแอ ไม่สามารถเป็นกำาลังของชาติ

บ้านเมืองต่อไป

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ทีมงานจึงเห็นโอกาสว่า หากจะเผยแพร่ศิลปะการแสดง 

ท่ีพวกเขารกักน็า่จะผสมผสานความเชีย่วชาญทีม่อียู่ ผกูรวมกบัเรือ่งราวเกีย่วกบัยาเสพติด

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง เป็นบทกลอน บทเจรจา ผ่านการ

แสดงหนังตะลุง เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีง�มให้กับเย�วชนและคนทั่วไป

ก้าวข้ามปัญหา

แตก่อ่นทีจ่ะเผยแพรเ่รือ่งราวดงักลา่วสูผู่ช้มไดน้ัน้ ทมีง�นทัง้หมดจะตอ้งมคีว�มรูใ้น

เรือ่งต่�งๆ ใหถ่้องแทก้อ่น หากแตก่ารแสวงหาความรู้ร่วมกันของนายหนงัทัง้ 5 ทำาไดย้าก 

เพราะแต่ละคนต่างมีภารกิจส่วนตัวแน่นขนัด การนัดหมายหลายคร้ังต้องเลื่อนออกไป  

ปอ้ในฐานะหวัหนา้โครงการรูส้กึทอ้แทใ้จ ย่ิงนานวันงานก็ย่ิงลา่ช้า ย่ิงเม่ือพ่ีเลีย้งจากสงขลา

ฟอรั่มส่งเสียงไถ่ถามความก้าวหน้าของงาน ป้อบอกว่า แทบอยากจะยกเลิกโครงการ  

ส่งงบประมาณทั้งหมดคืน

“นายหนงัทุกคนมภีารกจิหมดรวมท้ังผมดว้ย การนดัหมายกันมาทำากิจกรรมแต่ละคร้ัง

ยากมาก ตอนนั้นผมท้อมาก เพราะต้องทำาอยู่คนเดียว จัดการอยู่คนเดียว ท้อจนไม่อยาก

ทำาแล้ว จนตุ๊ยกับป๊อดซึ่งเป็นเพื่อนในชั้นเดียวกันบอกว่าอย่าท้อ เขาจะช่วย ถึงเขาจะช่วย

ได้ไม่มาก แต่มีอะไรให้บอก เลยตั้งทีมใหม่”

ตุ๊ย-ธร�วุฒิ ขุนนุ้ย และป๊อด-สันติลักษณ์ เถ�ทอง คือเพื่อนรัก 2 คนที่ช่วยกระตุ้น

ความฮึกเหิมของป้อให้กลับคืนมาอีกคร้ัง พร้อมให้ข้อคิดว่า ก�รนัดหม�ยทำ�ง�นใน

โครงก�รควรเว้นระยะห่�งให้เพือ่นรว่มง�นแต่ละคนได้มเีวล�ว�่งไปทำ�ภ�รกจิสว่นตัว 
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“ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ทีมงานจะนำามาทบทวนและตรวจทาน
ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าการอบรมแต่ละคนอาจจะเก็บประเด็นได้ไม่เท่ากัน 
การตรวจทานความรู้ร่วมกันจึงเป็นการเติมเต็มความรู้ให้กันและกันได้”

เพราะงานโครงการไม่ใช่งานท่ีต้องทำาประจำาทุกวัน หากมีเวลาทำาโครงการแน่ชัดเชื่อว่า

เพื่อนๆ น่าจะจัดสรรเวลามาช่วยกันได้ แรงใจที่ถูกส่งมาจากเพื่อน ทำาให้ป้อเดินหน้าสร้าง

ทีมใหม่อีกครั้ง โดยชวนฝน-ก�ญจน�ภรณ์ อนุพงศ์ เพื่อนที่เรียนคุรุศ�สตร์ และแบ้งค์-

ปริญญ� ทองเต็ม ซึ่งเป็นลูกคู่หนังตะลุงเข้ามาเสริมทีม พร้อมกับพยายามเคลียร์ความ

เข้าใจกับทีมงานชุดเก่า 

“ผมพยายามทำาความเขา้ใจกบัทมีงานเกา่อกีคร้ัง แต่ขอ้เสยีของผมคอื ถา้ผมพยายาม

เข้าหาเขาแล้วเขาตีตัวออกห่าง ผมก็จะปล่อยไปเลย คนไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ แต่บางคนก็

เคลียร์ไม่ได้ ทีมเลยสลายตัวไปในที่สุด” 

เมือ่คดิสร�้งทมีง�นใหม ่ปอ้นำ�บทเรยีนจ�กทมีง�นชดุเดมิม�ใช ้ครัง้นีเ้ข�ใชห้ลกั

คว�มสมคัรใจ และให้อิสระเพือ่นๆ ได้ตัดสนิใจอย�่งเต็มทีว่�่จะสะดวกม�ทำ�ง�นรว่ม

กันไหม ซึ่งเพื่อนและน้องทั้ง 4 คน ต่�งอ�ส�เข้�ม�ช่วยเต็มที่ 

ป้อบอกต่อว่า การรวมทีมใหม่ครั้งนี้ใช้วิธีคัดคนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมทีม เพราะงาน

แบบนี้ไม่มีค่าตอบแทนให้ ต้องทำาด้วยใจเท่านั้น แม้เพื่อนที่มาร่วมทีมทั้ง 3 คนจะไม่รู้จัก 

หนังตะลุงเลยก็ตาม มีแต่แบ้งค์กับเขาเท่านั้นที่รู้จักหนังตะลุง

ขณะที่ฝนเสริมว่า เธออาสาเข้ามาร่วมทีมเพราะสงสารและอยากมีประสบการณ์  

คิดว่าการเข้ามาทำางานนี้น่าจะทำาให้เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ “เราเรียนสังคมน่าจะช่วยเพื่อน

เรื่องการสืบค้นข้อมูล ให้คำาปรึกษา เป็นเลขา และดูแลการเงินได้บ้าง ไม่ได้คิดว่าเป็น 

ภาระเพิ่ม เพราะการทำางานแบบนี้ก็ตรงกับเนื้อหาที่เรียนด้วย”

เติมความรู้ก่อนเผยแพร่ 

แมท้มีงานใหมบ่างสว่นจะไมม่ปีระสบการณ์เก่ียวกับหนงัตะลงุ แต่กลายเป็นว่า ทุกคน

สามารถหลอมรวมกันได้ดี เมื่อทีมงานเข้าที่เข้าทาง งานจึงเริ่มเดินหน้า กิจกรรมแรกคือ  

การอบรมให้ความรู้แกต่วันายหนงัและแกนนำา เนือ่งจ�กทมีง�นยงัไมมี่คว�มรูเ้ชิงประเดน็

ที่อย�กทำ� จึงได้เชิญวิทย�กร 3 ท่�น 3 แขนงม�ให้คว�มรู้ คือ หนังมงคลตะลุงช�โดว์ 

หรือ มงคล รัตนพันธุ ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุง พี่จอน-อดิศร รัตนะ ให้ความรู้เรื่อง

หนา้ทีพ่ลเมอืง และอ�จ�รยโ์อภ�ส อสิโม อาจารย์ประจำาภาควิชานาฎศลิป์และการละคร 

ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ความรู้เรื่องการนำา

หนังตะลุงไปผสมผสานกับหน้าที่พลเมือง 

คว�มรู้ท่ีได้รับจ�กวิทย�กรท้ัง 3 ท่�น ทีมง�นจะนำ�ม�ทบทวนและตรวจท�น 

ร่วมกัน เพร�ะเชื่อว่�แต่ละคนอ�จจะเก็บประเด็นได้ไม่เท่�กัน ก�รตรวจท�นคว�มรู้

ร่วมกันจึงเป็นก�รเติมเต็มคว�มรู้ให้กันและกันได้เป็นอย่�งด ี
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เมื่อได้ความรู้เป็นแนวทางในการทำางาน จึงทดลอง

นำาเน้ือหาของประเดน็ทีต่อ้งการสือ่สารมาเขยีนสอดแทรก

ในบทหนังตะลุง แต่ยังไม่มีเวทีให้ทดสอบการแสดง คร้ันเม่ือ

สงขลาฟอรัม่จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “สร�้งจติสำ�นกึ

พลเมอืงจ�กฐ�นง�นของเย�วชนและคว�มเปน็ชมุชน

เข้มแข็งเป็นฐ�นก�รเรียนรู้” ที่ชุมชนคลองแดน อำาเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา พวกเขาจึงใช้โอกาสนี้ขอจัดแสดง 

ที่ตลาดน้ำาคลองแดน เวทีนี้จึงเป็นการเปิดตัวครั้งแรก 

ในการนำาบทหนังตะลุงพลเมืองเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ซ่ึงก็คือประชาชนท่ัวไปท่ีมาเท่ียวตลาดน้ำาคลองแดนน่ันเอง 

ใช่เพียงแค่แสดงเท่าน้ัน ทีมง�นยังประเมินปฏิกิริย�

ของผู้ชมว่� เข้�ใจประเด็นที่พวกเข�ต้องก�รสื่อส�ร

หรือไม่ เพราะโดยเทคนิคของการเล่นหนังตะลุง จะไม่

สามารถพูดให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเจาะจง  

แต่ต้องมีการหลอกล่อด้วยมุขตลกหรือความบันเทิงเพ่ือ

ให้คนรู้สึกสนุกสนาน 

ปอ้เลา่ตอ่วา่ เม่ือแสดงจบ ทีมงานจะเขา้ไปสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้ชม พบว่าส่วนใหญ่แนะนำาให้พวกเรา

ปรับปรุงเรื่องเวลาในการแสดงที่ต้องครอบคลุมเน้ือหา

เร่ืองหนา้ทีพ่ลเมอืงมากกวา่น้ี รวมถงึคำาพดูบางคำาทีส่ือ่ถึง

ความเป็น “พลเมือง” ซึ่งอาจตกหล่นไปบ้าง 

หนังตะลุงพลเมือง

หลังการแสดงในเวทีแรกผ่านไป ทีมงานแสวงหา

โอกาสในการแสดงคร้ังที่ 2 พร้อมๆ กับการนำาจุดอ่อน

จากการแสดงคร้ังแรกมาปรับปรุงเพื่อให้การแสดงครั้งนี้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่เจาะลึกในเรื่องหน้าที่

พลเมือง ยาเสพติด การคอรัปชั่น ฯลฯ ครั้งนี้ทีมงาน 

เสนอตวัขอเขา้ไปแสดงในงานทอดผา้ปา่วดัฝาละม ีอำาเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และได้รับการตอบรับจาก 

คณะกรรมการวัดฝาละมี ให้แสดงเต็มรูปแบบ 5 ชั่วโมง 

ปอ้บอกตอ่ว่า คร้ังนีเ้ปน็โอกาสดทีีท่มีงานจะไดแ้สดง

เร่ืองเต็มๆ ทำาให้พวกเขาสามารถใส่เนื้อหาเข้าไปได้ 

ทุกฉาก โดยปกติหนึ่งคืนจะแสดงประมาณ 12 ฉากๆ ละ

ประมาณครึ่งชั่วโมง มีฉากฤาษีสอนศิษย์ แม่สอนลูก เราก็

สามารถนำาเรื่องที่ต้องการสื่อใส่เข้าไปทันที เช่น ฤาษีต้อง

สอนลูกศิษย์ว่า หน้าที่พลเมืองคืออะไร มีอะไรบ้าง  
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หากทุกคนรู้จักหน้าท่ีพลเมืองแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร 

สว่นเรือ่งคอรปัชัน่ หรอืการถกูเอารดัเอาเปรยีบ กจ็ะใสใ่น

ช่วงของตัวละครที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น

ป้อเล่าต่อว่า ทีมงานทุกคนรู้สึกแปลกใจมากที่ 

คณะกรรมการวดัเปดิโอกาสให้พวกเขาไดแ้สดงหนงัตะลงุ

พลเมอืง เพราะมารูท้หีลงัวา่ ทีน่ีไ่มเ่คยมหีนงัตะลงุมาเล่น

เลย ท่ีผ่านมามแีตก่ารแสดงดนตร ีและคาราโอเกะ เท่านัน้ 

“คนดใูหค้วามสนใจมาก เพราะเป็นสิง่ท่ีเขาไม่ไดเ้หน็

มานานแล้ว การแสดงในวันนั้นจึงได้เสียงตอบรับอย่างดี 

คนที่มาชมหนังตะลุงคืนนั้นรวมแล้วประมาณ 80 คน 

ถือว่ามากเหมือนกัน เพราะเป้าตั้งไว้แค่ 50 คน พอเห็น

คนมาดูมาก ทีมงานก็รู้สึกปลื้มใจและมีกำาลังใจมาก” 

ปอ้บอกตอ่วา่ เขาแสดงเปน็ตวัหลกั มแีบง้คเ์ปน็ลกูคู ่

ส่วนตุ๊ยและป๊อดทำาหน้าที่สังเกตและสัมภาษณ์ผู้ชม  

ซึ่งพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่จะมี 2 ช่วงอายุคือ 15-25 ปี ที่มา

ดูฉากสองฉากแล้วกลับ และ 30-70 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ดูหนัง

ตะลงุเปน็ อย่างไรกต็ามเมือ่สังเกตเหน็วยัรุน่ม�ชมม�ก 

ทีมง�นก็สง่สญัญ�ณให้ป้อสอดแทรกเนือ้ห�ท่ีต้องก�ร

สื่อส�รถึงเย�วชนอย่�งเต็มที่ 

“แม้จะเป็นการแสดงแค่ฉากสองฉากที่วัยรุ่นมาดู  

ผมกใ็สเ่นือ้หาเรือ่งยาเสพตดิเต็มที ่โดยสอดแทรกเขา้ไป

เลยว่า ยาเสพติดมีพิษภัยอย่างไร มีผลร้ายอย่างไร 

อย่างน้อยๆ ก็ให้เขาฉุกคิดได้ว่า มันมีโทษอะไรบ้าง”

 สำาหรับผู้ชมวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคนอายุ 40 ปีข้ึนไป 

จะเปน็กลุม่ผูช้มทีด่หูนงัตะลงุเปน็ ดงันัน้การชมหนงัตะลงุ

ของคนกลุ่มนี้จะได้อรรถรสมากกว่าเด็กๆ เพราะพวกเขา

ต้องดูอย่างครบเครื่อง ไม่ได้ดูแค่มุขตลก แต่จะดูทั้งการ

เจรจา การพากย์ การใส่เน้ือหาสาระ การแทรกคติสอนใจ 

การเสียดสีสังคมและการสะท้อนสังคมทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ชมสูงวัยท่านหนึ่ง 

บอกกบัทมีงานว่า ไมไ่ดพ้บบรรยากาศการแสดงหนงัตะลงุ

ในวัดฝาละมีนานมากแล้ว ซึ่งก�รท่ีได้ชมหนังตะลุงใน

คนืนีจ้งึเปน็ก�รฟ้ืนคนืบรรย�ก�ศในอดตี พรอ้มสะทอ้น

ความคดิเห็นต่อการแสดงว่า การเจรจาตอ้งทำาใหผู้ช้มรู้สกึ

เหมือนคนสองคนคุยกันจริงๆ 

“การแสดงหนังตะลุง นายหนังต้องพากย์คนเดียว 

เสียงผู้หญิงทำาอย่างไรก็ได้ให้เป็นผู้หญิง เสียงนางเอกก็

ต้องสวย เสียงยักษ์ฟังอย่างไรให้เขารู้สึกว่านี่คือยักษ์  

เสียงพระเอกต้องหล่อถึงนายหนังจะไม่หล่อก็ตาม  
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“หลักคิดในการคัดกรองข้อมูลคือ การสืบค้นข้อมูลแต่ละครั้งเธอจะคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนว่า เนื้อหาแบบนี้เยาวชนจะเข้าใจไหม และทำาอย่างไรให้เยาวชนเข้าใจว่าหน้าที่พลเมือง
คืออะไร คอรัปชั่นคืออะไร อะไรทำาแล้วดี ไม่ดี ทุกเรื่องต้องคำานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก”

เสยีงตวัตลก เสยีงลกูดำาทำาอยา่งไรใหม้นัทะเลน้ เสยีงตอ้ง

เข้ากัน คนดูจะได้อรรถรสมาก” ป้อย้ำาถึงคุณลักษณะของ

นายหนังที่ดี

นายหนัง...ปรุงความรู้

นอกจากแสวงหาโอกาสในการแสดงเพื่อฝึกปรือ

ฝีมอืแลว้ เพือ่ใหก้ารเผยแพร่แนวคดินายหนงัพลเมืองเกดิ

ผลเชิงประจักษ์ ทีมงานจึงอัดวิดีโอการแสดงท่ีวัดฝาละมีไว้ 

ด้วยตั้งใจจะนำาไปเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นซีดี เพื่อนำาไป

แจกให้หนว่ยงานตา่งๆ ใช้ประโยชนต์อ่ไป แตเ่มือ่ได้ย้อน

คิดทบทวนกันในทีมแล้วคิดว่า การทำาแบบนี้อาจเสียทั้ง

งบประมาณ เสียเวลา และอาจไม่ได้ผลดังหวัง เพราะคน

ที่ได้รับไปอาจไม่ได้เปิดดู และหากเก็บไว้นานๆ แผ่นซีดีก็

ชำารุดเสียหาย ทีมงานจึงเลือกช่องทางใหม่เพื่อเผยแพร่

ผลงาน โดยการตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆ นำาเสนอในยูทูป 

“เราเผยแพร่ลงยูทูปโดยตัดเฉพาะเนื้อหาสาระที่

ต้องการเผยแพร่ มียอดผู้ชม 500 กว่าวิว ก็ถือว่าประสบ

ความสำาเร็จพอสมควร เพราะมีคนเข้าไปดูทุกเพศทุกวัย 

แม้คนที่เข้าไปดูหวังจะผ่อนคลาย แต่เมื่อเข้าไปดูแล้วเขา

ยังซึมซับเรื่องหน้าที่พลเมืองไปด้วย” 

ป้อสะท้อนบทเรียนการทำางานว่า เงื่อนไขของก�ร

ทำ�โครงก�รส่งผลดีท่ีทำ�ให้ทีมง�นต้องใฝ่ห�คว�มรู้ 

เพร�ะก�รแสดงแตล่ะครัง้มีเป้�หม�ยท่ีจะส่ือส�รเรือ่ง

หน้�ท่ีพลเมือง ย�เสพติด คอรัปช่ัน ห�กไม่ห�คว�มรู้ 

ไว้ก่อนคงไม่ส�ม�รถสอดแทรกเน้ือห�ท่ีต้องก�รสือ่ส�ร

ออกไปได ้

“ทั้งกลุ่มมีผมเป็นนายหนังคนเดียว ส่วนเพื่อนๆ จะ

มีส่วนร่วมเรื่องการสืบค้นข้อมูล ผมมีความรู้เรื่องหน้าที่

พลเมืองแบบงูๆ ปลาๆ จึงต้องอาศัยเพื่อนช่วยหาข้อมูล

มาเขียนบท ทีมเรามีกันอยู่ 5 คน ผมเป็นหัวหน้ากลุ่ม 

ทำาการแสดง เป็นผู้ดำาเนินโครงการ ฝนทำาเร่ืองการเงิน 

และเลขา แบ้งคเ์ป็นสมาชกิในวงหนงัตะลงุ ทำาหนา้ทีล่กูคู ่

ประสาน และประชาสัมพันธ์ เวลามีความคิดอะไรดีๆ ก็

จะมาบอกผม ส่วนตุ๋ยกับป๊อด จะเป็นผู้ช่วยเรื่องกิจกรรม

ต่างๆ” 

สำาหรับ ฝน มีหน้าที่หลักในการประมวลความรู้ของ

กลุ่ม แม้จะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่ม แต่เพื่อนๆ ก็

ไว้ใจให้เป็นคนตัดสินใจ หลังจากทีมได้วิเคราะห์ข้อมูล 

ร่วมกันแล้วว่า เนื้อหาส่วนใดสมควรนำาไปใช้ หรือส่วนใด

ไม่ควรใช้ ซึ่งฝนเล่าว่า มีหลักคิดในก�รคัดกรองข้อมูล

คือ เธอจะคิดถึงกลุ่มเป้�หม�ยก่อนว่� เนื้อห�แบบนี้

เย�วชนจะเข�้ใจไหม และทำ�อย่�งไรให้เย�วชนเข�้ใจ

ว่� หน้�ที่พลเมืองคืออะไร คอรัปชั่นคืออะไร อะไรทำ�

แล้วดี ไม่ดี ทุกเรื่องต้องคำ�นึงถึงกลุ่มเป้�หม�ยเป็น

หลัก 

เพราะการเป็นนายหนังตะลุงต้องมีความรอบรู้  

การเกบ็เลก็ผสมนอ้ยของขอ้มลูความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ จงึ

เป็นทกัษะสำาคญั ก�รห�คว�มรูท้กุชอ่งท�งจงึกล�ยเปน็

นิสัยติดตัว เมื่อหายใจเข้าหายใจออกเป็นหนังตะลุง  

ปอ้บอกวา่ ตอนอา่นหนงัสอืกม็กัคดิวา่จะสามารถนำาเรือ่ง

ในหนังสือมาเล่าในหนังตะลุงได้อย่างไร กระทั่งถางหญ้า

กค็ดิวา่เปน็การฝกึกำาลงัมอืทีจ่ะเชดิหนงัตะลงุ โดยหวงัว�่

จะได้นำ�คว�มรู้จ�กก�รทำ�โครงก�รม�ปรับใช้เพื่อห�

แนวท�งก�รแสดงหนังตะลุงที่เป็นรูปแบบของตัวเอง 

นอกจ�กนี้ ก�รเชื่อมโยงคว�มรู้จ�กก�รเรียนสู่

ก�รแสดงก็ได้รับก�รฝึกฝนอยู่เป็นประจำ� วรรคทอง

จ�กคำ�สอนของครูบ�อ�จ�รย์ถูกจดบันทึก เพ่ือรอวัน

นำ�ม�ใช้ในก�รแสดง ส่วนก�รเรียนรู้เร่ืองโครงก�รหรือ

หนังตะลุง ก็ย้อนกลับไปช่วยในก�รเรียนได้ โดยเฉพ�ะ
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ก�รเรยีนในโปรแกรมพฒัน�ชุมชน ทีป่อ้บอกว่� หนงัตะลงุกล�ยเปน็สือ่เชือ่มสมัพนัธ์

ระหว่�งนักศึกษ�และช�วบ้�นในชุมชนได้อย่�งแนบเนียน 

“ใชก้ารแสดงหนงัตะลงุเผยแพรเ่รือ่งลกูน้ำายุงลาย เวลาทีอ่าจารย์ใหน้ำาเสนองานอะไร 

ผมจะนำาหนังตะลุงไปนำาเสนอด้วย เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และเร่ืองหน้าที่พลเมืองที่ได้

ค้นคว้าหาความรู้ไป ก็อยู่ในวิชาประชากรศึกษา เวลาเรียนจึงทำาให้เราเข้าใจมากข้ึน  

ผมพยายามทำาตัวไม่เป็นน้ำาเต็มแก้ว”

 แต่สิ่งท่ีได้เรียนรู้มากที่สุดจากการทำาโครงการ คือ คว�มสำ�คัญของก�รทำ�ง�น 

เป็นทีม เพราะกว่าที่งานจะคืบหน้าลงตัวได้นั้น ประสบการณ์ทีมไม่เป็นทีม สร้างรอยจำาที่

สอนให้ป้อเห็นความสำาคัญของการทำางานเป็นทีมมากที่สุด 

ความอ่ิมเอมใจของนายหนัง

หากมองในแง่ของการบรรลุเป้าหมายในการทำางาน ป้อประเมินว่า สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

คือ การที่สมาชิกของทีมงานทั้ง 3 คน สามารถดูหนังตะลุงเป็น ส่วนฝนมองว่า ความสำาเร็จ

ของงานคือ การที่สามารถช่วยให้คนใกล้ตัว คือ น้องๆ เยาวชนที่เสพยา ติดน้ำากระท่อม

ถอยห่างจากยาเสพติดได้บ้าง 

“เดก็ทีม่าอยูก่บัผมเคยตดิยา ตดิน้ำากระทอ่ม ติดกญัชา เขายอมมาอยู่กบัผม ไมใ่ชเ่ลกิ 

แต่ห่าง คือไม่ไปม่ัวสุม ท่ีเขาห่างได้เพราะมาอยู่กับผม มาทำากิจกรรมร่วมกัน ซ้อมดนตรีบ้าง 

แทนที่จะให้เขาอยู่ว่างๆ เราต้องหาอะไรให้เขาทำา”

ป้อบอกว่า แม้โครงการจบไปแล้ว แต่เขาจะยังทำาโครงการนี้ต่อไป “ประสบการณ์จาก

การทำาโครงการนี้เป็นบทเรียนท่ีคุ้มค่า ที่ช่วยสานต่ออาชีพของผม ให้ผมมีจุดขายของผม 

ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่ทำาให้ผมค้นพบตนเอง” 

คว�มตั้งใจเริ่มแรกจ�ก “สำ�นึก” ที่ต้องก�รสืบส�นศิลปะพื้นถิ่น ผลิดอกออกผล

เปน็ก�รคน้พบตนเอง คน้พบคว�มสำ�คญัของก�รทำ�ง�นเปน็ทมี ก�รใชพ้ลงัดงึดดูจ�ก

เสนห่ข์องหนงัตะลงุ ผส�นกบัเนือ้ห�เรือ่งร�วทีก่ระตุกต่อมคดิ และกจิกรรมสร�้งสรรค์

ในเวล�ว่�ง เพื่อช่วยยึดโยงให้เย�วชนในกลุ่มถอยห่�งจ�กพื้นที่เสี่ยง ก�รทำ�ง�นบน

ฐ�นคว�มรู้จนส�ม�รถสร้�งสรรค์เป็นก�รแสดงที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ ให้ทั้งคว�ม

เพลิดเพลิน สะท้อนสถ�นก�รณ์ปัญห�ของสังคม และกระตุ้นสำ�นึกพลเมืองของผู้ชม 

โอก�สทีเ่ข�ไดแ้สดงจงึเปน็โอก�สทีจ่ะทำ�หน�้ทีข่องพลเมอืงทีด่ ีเปน็น�ยหนงัพลเมอืง

ที่เดินท�งไปปลุกพลเมืองคนอื่นๆ ต่อไป
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โครงการตะลุงพันธุ์ใหม่สานใจเยาวชน 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์ศุภกร หนูสม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

จิตติกรณ์ บัวเพชร กาญจนาภรณ์ อนุพงศ์ 

ธราวุธ ขุนนุ้ย สันติลักษณ์ เถาทอง 

ปริญญา ทองเต็ม 
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พลังเยาวชน 
“นักพัฒนาชุมชน”
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ปฏิบัติการ...
ชุมชนเปื้อนยิ้ม 

โครงการ Smile by CD’2  
สร้างความสุขสู่ชุมชน
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รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำา ทำาให้เขามีความเป็นชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่เขาม ี
แค่ชื่อว่า “ชุมชนบ่อนวัวเก่า” แต่หัวใจเขาไม่เคยมีความเป็นชุมชนเลย  
แต่โครงการที่เราเข้าไปทำามีส่วนทำาให้ชุมชนบ่อนวัวเก่า เกิดความเป็น
ชุมชนมากขึ้น

“ที่เราตั้งชื่อโครงการว่า โครงการ Smile by CD’2 สร้างความสุขสู่ชุมชน เพราะ

เราอยากให้เด็กๆ ในพื้นท่ียิ้มได้ และในฐานะที่เราเป็น CD หมายถึง Community 

Development หรือ นักพัฒนาชุมชน การทำาโครงการนี้เราอยากเป็นนักพัฒนาชุมชน

ที่จะไปสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในชุมชน”

จากจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่เพื่อสำารวจประชากรในชุมชนบ่อนวัวเก่า อำาเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2557 จนเกิดเป็นโครงการ Smile by CD ที่เหล่าว่าที ่

นกัพฒันาชมุชนทีมนีไ้ดไ้ปทำาโครงการสร้างการเรียนรู้ใหเ้ด็กในชมุชนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ความรู้วิชาการ และปลูกสำานึกดี เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ อยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมใน

ชุมชนที่อาจเป็นสิ่งเร้าให้เด็กๆ อาจไขว้เขวไปสู่อบายมุขได้ แม้โครงก�รส้ินสุดลงแล้ว  

แต่คว�มผูกพันของทีมง�นกับเด็กและเย�วชนในชุมชนยังดำ�เนินต่อไป คว�มรู้สึกที่

อย�กใหเ้ดก็ๆ อยูไ่ดอ้ย�่งเข้มแขง็ในชมุชน เปน็แรงผลกัดันใหม้นีและเพือ่น อกี 5 คน 

ตัดสินใจทำ�โครงก�รต่อ แต่ครั้งนี้เธอให้น้องๆ เปลี่ยนจ�ก “ผู้รับ” ม�เรียนรู้ก�รเป็น 

“ผู้ให้” โครงก�ร Smile by CD’2 สร้�งคว�มสุขสู่ชุมชนจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

ในชุมชนแห่งนี้
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หล่อหลอมสร้างคนดี...บทบาทนักพัฒนา

หลังจากโครงการปีที่ 1 จบลงไป ทั้ง 5 สาว ประกอบด้วย มีน-ศิริวรรณ มะแซ  

แนะ-อ�ริส� สุขสุภ�พ หน๊ะ-ส�ฟิหน๊ะ สีหมะ ฟิต-ฟิตรีญ� บิลล�แซ และ แกม- 

แกมก�ญจน์ ป�นหมอน ต่างรู้สึกว่าพวกเธอยังไปไม่สุด!! 

“เราอยากให้คนในชุมชน อยากให้พ่อแม่ของเด็กเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีเรา

จัดข้ึน ปัจจุบันพ่อแม่เขาไม่มีเวลา ในขณะท่ีเด็กๆ ยังโหยหากิจกรรมท่ีเราเคยจัดให้  

เลยมานั่งคิดว่าโครงการเรายังไม่ประสบผลสำาเร็จ ยังไม่สามารถทำาให้พ่อแม่แบ่งปัน

เวลามาให้เวลากับลูกมากขึ้นได้ จึงตัดสินใจทำาต่อ” คือถ้อยคำาที่ทั้ง 5 สาวบอกเล่าถึง 

ที่มาของการตัดสินใจ 

และเพ่ือให้การเดินตามฝันเป็นจริง ปีนี้พวกเธอยังคงยึดพื้นท่ีเดิม และเด็กกลุ่มเดิม 

กำาหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนาทักษะชีวิต และปลูกสำานึกดีให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชน 

บ่อนวัวเก่า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้น

“เรายงัอยากเหน็นอ้งๆ เป็นทีย่อมรบัของคนในชมุชนและคนละแวกใกลเ้คยีง ทีส่ำาคัญ

คือเราอยากเห็นน้องและผู้ปกครองพูดคุยกันมากขึ้น จึงคิดกิจกรรมหลักขึ้นมา 2 กิจกรรม

คือ ปลูกผักสร้างรัก และกิจกรรมพาน้องไปบำาเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอกชุมชน” 

มีนอธิบายพร้อมขยายความต่อว่า พวกเธอใช้กิจกรรมปลูกผักเป็น “เครื่องมือ” ดึงให้ 

ผู้ปกครองเขา้มามส่ีวนรว่มกบักจิกรรม โดยหวงัว�่ กจิกรรมนีจ้ะชว่ยสร�้งคว�มรกัระหว่�ง

ผูป้กครองและบุตรหล�นจ�กก�รได้ทำ�กจิกรรมรว่มกนั และยงัเป็นก�รฝกึเด็กๆ เรือ่ง

ก�รรับผิดชอบอีกด้วย 

“เราไม่ใช่คนในชุมชน เราไม่รู้ว่าเมื่อเราออกมาจากชุมชนแล้ว เด็กเขาจะ
กลับไปสู่วังวนเดิม ๆ หรือไม่ เราจึงอยากดึงผู้ปกครองและคนในชุมชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด”
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ปีนี้ทีมงานให้ความสำาคัญกับคำาว่า “มีส่วนร่วม” สูงมาก ถือเป็นเป้าหมายสำาคัญของ

โครงการที่ต้องทำาให้สำาเร็จ เพราะในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด และผู้ปกครองให้เวลาในการ

ดแูลบตุรหลานนอ้ย หากเราปลอ่ยใหเ้ด็กอยูกั่บสภาพแวดลอ้มเชน่นีโ้ดยไมไ่ดร้บัการขดัเกลา 

ก็เป็นการยากที่เขาจะเติบโตได้อย่างแข็งแรง หลุดออกจากวัฏจักรของอบายมุขได้ แต่หาก

เราจัดกิจกรรมให้เด็กและดึงผู้ปกครองมาร่วมทำากิจกรรมด้วย ผู้ปกครองจะได้เห็นและ

ยอมรับความสามารถของลูก และหากผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วนำาวิธีการ

ต่างๆ ไปใช้ต่อในครอบครัวจึงเป็นความคาดหวังสูงสุด มีนอธิบาย

“เราไมใ่ชค่นในชมุชน เราไมรู่ว้า่เมือ่เราออกมาจากชมุชนแลว้ เด็กเขาจะกลบัไป

สู่วงัวนเดมิๆ หรอืไม ่เราจงึอยากดงึผูป้กครองและคนในชมุชนให้เขา้มามสีว่นรว่มให้

มากที่สุด” มีนเล่าถึงเป้าหมายที่ต้องการ

ปลูกผักสร้างรัก...กลยุทธ์ผูกสัมพันธ์

“เราใช้การปลูกผักเป็น “อุบาย” ให้เด็กๆ รู้จักความรับผิดชอบจากการ
ดูแลต้นไม้ รดน้ำา พรวนดิน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว”

กว่�จะเกิดเป็นกิจกรรมปลูกผักสร้�งรัก ทีมง�นระดมคว�มคิดกันอยู่น�นจน

ตกผลึกเลือกกิจกรรมนี้ เพร�ะคิดว่�จะทำ�ให้เกิดประโยชน์ 3 ต่อ ต่อแรก ห�กน้องๆ 

ดแูลผกัไดด้ ีเข�กส็�ม�รถนำ�ผกัไปบรโิภคได้ ต่อทีส่อง เร�ใช้ก�รปลกูผกัเปน็ “อบุ�ย” 

ใหเ้ด็กๆ ฝกึคว�มรบัผดิชอบจ�กก�รดแูลต้นไม ้รดน้ำ� พรวนดิน และต่อที ่3 ชว่ยทำ�ให้

เกิดคว�มสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

“ถ้าเป็นเราปลูกต้นไม้สักต้นแล้วต่ืนเช้ามาเห็นแม่เรารดน้ำาต้นไม้ให้ เราก็คงจะรู้สึกช่ืนใจ 

จึงอยากให้น้องๆ ได้รับความรู้สึกแบบนี้บ้าง” มีนเล่าถึงผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น

หลังจากมอบหมายให้น้องๆ ทุกคนปลูกผักแล้ว ทีมงานจะแวะเวียนมาติดตามผล 

ทุกวันพุธ เมื่อมาครั้งที่ 1 พบว่า มีบางครอบครัวที่ช่วยลูกดูแลผักสวนครัว บางครอบครัว

ผักตายเพราะสภาพพื้นที่ไม่อำานวย เม่ือเป็นดังนั้นทีมงานเร่ิมเห็นสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  

จึงนำาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปผลร่วมกัน 

“มีบ้างท่ีบางคร้ังเราแอบไปวันอ่ืนท่ีไม่ใช่วันพุธ เพราะเราอยากรู้ว่า ถ้าวันไหนท่ีเราไม่มา 

เขาจะดแูลผกัหรอืเปลา่ ใชว้ธิสีลบักนัไปบ้าง บางคร้ังกใ็หเ้พ่ือนไปแทน หรือไปแอบดูนอ้งๆ 

บา้ง ซึง่การทำาแบบนีท้ำาใหเ้ราพบวา่นอ้งๆ มพีฤติกรรมไมต่่างกัน นอ้งท่ีปลกูผกัเติบโต เวลา

เราไปหา เขาจะภมูใิจวา่เขาดแูลเอง แมน่อ้งกเ็ข้ามามสีว่นร่วม พูดถงึลกูใหฟั้ง เรารูส้กึว่าแม่

ก็สังเกตพฤติกรรมระหว่างที่ลูกดูแลพืชผักสวนครัวด้วย แค่นี้แหละที่เราอยากได้ แค่ให้

พ่อ แม่ ลูก สนิทกันมากขึ้น แม่เห็นคุณค่าของลูกมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เราอยากได”้ มีน

เล่าถึงอุบายในการแอบไปสังเกตพฤติกรรมของน้องๆ ให้ฟังด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มทุกครั้งที่

พูดถึงน้องๆ 
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สร้างคุณค่าในตัวตน สร้างสัมพันธ์
ในครอบครัว

หลังชวนน้องปลูกผักเสร็จแล้ว ทีมงานได้หาเวลา 

พูดคุยกันเพื่อกำาหนดกรอบคำาถามที่จะนำาไปสู่การถอด 

บทเรียนการเรียนรู้จากการปลูกผักสวนครัว 

“เราคิดถึงขั้นที่ว่า ถ้าผักของน้องตาย เราต้องหา

เหตุผลให้ได้ว่า ผักน้องตายเพราะอะไร และเม่ือผักตาย

นอ้งรูส้กึอยา่งไร เพ่ือหาข้อสรปุวา่ ท่ีผักตายเพราะนอ้ง

ไม่รับผิดชอบหรือเปล่า หรือเพราะผู้ปกครองไม่ร่วมมือ 

เพื่อที่เราจะได้หาวิธีแก้ไขต่อไป เพื่อให้กิจกรรมปลูก

ผักสร้างรักเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ นั่นคือ การมี 

ส่วนร่วมของทุกคนในครอบครัวให้จงได้” มีนและ

เพื่อนๆ ช่วยกันเล่าเท้าความให้ฟังถึงขั้นตอนการประชุม

หารือเพื่อนำาไปสู่คำาถามในการถอดบทเรียนของน้องๆ  

ที่ได้จากกิจกรรมปลูกผักสร้างรัก 

เพราะรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่ได้ของเด็กแต่ละคนจะต้องมี 

ทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ มีนและเพื่อนจึงแบ่งกันลงพื้นท่ี

เพื่อติดตามผลเป็นรายคน เนื่องจากไม่ต้องการให้เด็ก

เปรยีบเทยีบกันเอง “ตอนแรกยอมรบัวา่ เราไม่ไดอ้อกแบบ

คำาถามเพ่ือถอดบทเรียนน้องเป็นรายคน แต่เพราะมี 

น้องบางคนท่ีต้นไม้ตาย แล้วเขาเสียใจมาก มาร้องไห้กับเรา 

ทำาให้เราต้องออกแบบคำาถามใหม่ ใช้วิธีถามเป็นรายคน

ก่อนที่จะนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปผลร่วมกันอีกครั้ง” 

อย่�งไรก็ต�ม ทีมง�นมองว่� ปลูกผักอย่�งเดียว

คงไมเ่พียงพอต่อก�รสร�้งสัมพนัธ์ของคนในครอบครวั 

และส�ม�รถทำ�ให้คนในครอบครัวเห็น “คุณค่�” ของ

เด็กๆ ทีมง�นจึงต้องออกแบบกิจกรรมเพิ่ม

สาวๆ ทัง้ 5 บอกวา่ พวกเธอนำากจิกรรมเมือ่ปทีีแ่ลว้

มาทำาใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เปลี่ยนจากการระบายสีใส่

กระดาษ A4 มาเป็นระบายสีปูนปลาสเตอร์แทน เมื่อน้อง

ระบายเสร็จก็สามารถนำากลับไปให้ที่บ้านดูได้เลย ถึงแม้

จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เป็นอุบายที่แยบยล ที่จะช่วย

สร้างสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพราะ

นอกจากจะให้น้องๆ ระบายสีแล้ว ทีมงานยังตั้งเง่ือนไข

ในกจิกรรมวา่ ใครหยอดเงนิไดเ้ตม็กระปกุพี่ๆ  จะใหร้างวลั

พร้อมกำาชับให้นำาผลงานที่น้องทำากลับไปให้คนที่บ้านดู 

มีนเสริมว่า ท่ีคิดกิจกรรมนี้ขึ้นม�เพร�ะเห็นว่� 

นอ้งบ�งคนปลกูผักต�ย เข�เลยใจฝอ่ พวกเร�จงึอย�ก

ปลกุพลงันอ้งขึน้ม�อกีครัง้ เชน่ หากนอ้งคนไหนผกัตาย 
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“ไม่หวังให้คนในพื้นที่เห็นเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แต่หวังให้คนในชุมชน
และลูกๆ กับพ่อแม่ของเขาสนิทกัน...อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้การเป็นผู้ให้บ้าง 
ให้เขาได้ทำาอะไรเพื่อชุมชนเขาบ้าง เพื่อที่ชุมชนจะได้ยอมรับเขา”

เราก็บอกน้องว่า “ให้นำาผลงานนี้ไปให้พ่อกับแม่ดู” เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองเห็น 

ความสามารถของน้อง ส่วนน้องคนไหนที่เคยปลูกผักแล้วได้ผลดี เราจะบอกให้เขารู้จัก 

เก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต 

“ทักษะการพูดเหล่านี้เกิดจากจิตใต้สำานึกลึกๆ ที่ต้องการให้กำาลังใจน้อง อยาก

ให้คนในครอบครัวมองเห็นว่า เด็กเหล่านี้มีคุณค่า เด็กๆ ก็เกิดความภาคภูมิใจในสิ่ง

ทีท่ำา ไดฝ้กึสมาธิจากการระบายส ีและยังฝกึเรือ่งการมเีหตุมผีลผา่นการบอกเลา่ท่ีมา

ของการเลือกระบายสีแต่ละสี เราไม่มีความรู้เรื่องจิตวิทยา แต่เราจะใช้ประสบการณ์

ความรู้สึกมาพูดกับน้อง” มีนกล่าว

กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ เดิมคาดหวังเพียงแค่ต้องการปลุกพลังและเติมเต็ม

ความรูส้กึเห็นคณุคา่ในตนเองใหน้อ้งๆ ทีป่ลกูผกัลม้เหลว แต่กลายเปน็วา่กจิกรรมนีย้งัชว่ย

ฝึกสมาธิให้กับน้องๆ อีกด้วย 

สร้างรักในครอบครัว...สานสัมพันธ์ชุมชน 

หากให้ย้อนไปเมื่อปี 1 พ่อ แม่ และคนในชุมชนแทบจะไม่สนใจสิ่งที่ทีมงานลงพื้นที่

ไปทำากิจกรรมกับชุมชนเลย แตที่มงานกย็งัอดทนกบัสถานการณท่ี์พบเจอ และเปน็ธรรมดา

ที่พวกเธอจะรู้สึกท้อและถอดใจ แต่อาศัยการให้กำาลังใจกันระหว่างเพื่อนร่วมทีม ทำาให้ 

ทุกคนผ่านพ้นความรู้สึกนั้นมาได้ด้วยดี 
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“ตอนนัน้จำาไดว้า่ท้อใจมาก ปีนีจ้งึเปลีย่นเปา้หมายใหม ่ไมห่วงัใหค้นในพืน้ทีเ่หน็

เราเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน แตห่วงัใหค้นในชมุชนและลูกๆ กบัพอ่แมข่องเขาสนิทกัน 

ซึง่ไดผ้ลดกีวา่ทีค่ดิไว ้จากป ี1 เราใหน้อ้งทกุอยา่ง จนนอ้งรูส้กึวา่ เขามหีน้าทีเ่ปน็ผูร้บั 

รับทุกอย่างที่เราทำา แต่มาปี 2 เราจึงอยากที่จะให้เขาเรียนรู้การเป็นผู้ให้บ้าง ให้เขา

ได้ทำาอะไรเพื่อชุมชนเขาบ้าง เพ่ือที่ชุมชนจะได้ยอมรับเขา” มีนอธิบายเหตุผลที่ต้อง

ปรับเป้าหมายใหม่ในปีนี้

หลังทำากิจกรรมปลูกผักสร้างรัก และระบายสีปูนปลาสเตอร์เสร็จแล้ว ทีมงานเห็น 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนชุมชนบ่อนวัวเก่าเร่ิมดีข้ึน จึงจัดกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์

ภ�ยในหมู่บ้�นต่อ เพื่อส�นสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมจะแบ่ง

พื้นที่ออกเป็น 4 โซน และให้เด็กๆ ที่อ�ศัยอยู่ในแต่ละโซนหมุนเวียนกันทำ�กิจกรรม

บำ�เพ็ญประโยชน์สัปด�ห์ละ 1 โซน เช่น ทำ�คว�มสะอ�ดวัด หรือชุมชน โดยค�ดหวังว่�

เมื่อผู้ใหญ่เห็นน้องๆ ทำ�ก็จะเข้�ม�ช่วย เพร�ะส่วนใหญ่ต่�งคนต่�งอยู่ และหลังทำ�

กิจกรรมทุกครั้ง ทีมง�นจะพ�น้องๆ ถอดบทเรียนจ�กสิ่งที่เข�ได้ลงมือทำ� โดยใช้วิธี

ถ�มเป็นร�ยคนม�กกว่�ก�รนั่งล้อมเป็นวงใหญ่แล้วถ�ม เพร�ะพวกเธอมองว่� ก�ร

ควบคุมเด็กตัวเล็กๆ ให้มีสม�ธิจดจ่ออยู่กับคำ�ถ�มได้น�นๆ เป็นเรื่องย�ก

 “ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ รอยยิ้มที่เกิดจากกิจกรรมที่พวกเราไปทำาให้
เขา เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กที่ค่อยๆ แสดงออกมาให้เราเห็น สิ่ง
เหล่านี้ทำาให้เรามีกำาลังใจที่จะทำาโครงการต่อ เราจะไม่ยอมทิ้งให้เด็กๆ ต้อง
รอว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปหาเขาอีก เราอยากเห็นแววตาที่มีความสุขเวลา
ที่เขาเจอพวกเรา สิ่งเหล่านี้ทำาให้เราเลือกที่จะไม่ถอย”
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“การถอดบทเรียนน้องก็ง่ายๆ พี่สนิทกับน้องคนไหนก็ถามคนนั้น นอกจากนี้ เรายัง

ถามผู้ปกครองด้วยว่าหลังจากน้องมาทำากิจกรรมกับเรา เขาเห็นน้องเปลี่ยนไปบ้างไหม  

ผูป้กครองบางคนจะบอกวา่ นอ้งพดูเพราะข้ึน รู้จักช่วยงานบ้านมากข้ึน” หนะ๊เลา่ และเสริม

ต่อว่า สาเหตุที่พวกเธอต้องถอดบทเรียนทุกคร้ังหลังทำากิจกรรมเสร็จก็เพื่อตรวจสอบสิ่งท่ี

ทีมงานทำาว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำาไปปรับใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป 

ท้อ...แต่ไม่เคยถอย

ดูเหมือนว่าการทำาโครงการของท้ัง 5 สาวราบร่ืน ไร้ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ แต่ทีมงาน

บอกว่า ก็มีบ้างท่ีสภ�วะภ�ยในของแต่ละคนเร่ิมอ่อนแอจนถึงข้ันคิดท่ีจะยกเลิกโครงก�ร

 “เรือ่งเวลาของพวกเราเปน็อปุสรรคท่ีแกไ้ขไมไ่ด้เลย บวกกบันอ้งๆ เองกม็เีวลา

ไม่ตรงกับเรา ภาระในมหาวิทยาลัยท่ีต้องรับผิดชอบก็มีมากมาย เราก็มาคุยกันว่า  

จะเอาอย่างไรดี ตอนแรกคิดว่า แค่ทำาให้เสร็จๆ ไป แต่เพ่ือนในกลุ่มจะคอยเติมกำาลังใจ

ให้กันเสมอ ไม่ให้เราทำาแค่ให้ผ่านๆ ไป เราต้ังใจทำากันมาจนจะเสร็จแล้ว อย่าท้ิงโครงการ

ไปเพียงเพราะแค่คำาว่า “เหน่ือย” แค่คำาเดียว” มีนและเพ่ือนๆ ร่วมแลกเปล่ียนความรู้สึก 

ทา่มกลางภาระทีห่นกัหนว่ง ทัง้ในบทบาทของการเปน็นกัศกึษาทีต่อ้งรับผิดชอบในร้ัว

มหาวทิยาลยั ครัน้เมือ่ออกมาจากรัว้มหาวทิยาลยักต็้องสวมบทเปน็พี่ๆ  ใจดทีีต่อ้งลงพืน้ที่

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับน้องในชุมชน ทำาให้พวกเธอรู้ซึ้งถึงคำาว่า “รับผิดชอบ” ความลำาบาก 

ความเหนื่อยที่มาพร้อมกับความอดทน ทำาให้พวกเธอต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากท้อแท้ 

ท้อถอย เป็นอดทน และรับผิดชอบ เมื่อเปลี่ยนวิธีคิดกลับทำาให้พวกเธอรู้สึกว่า สิ่งที่ทำาอยู่

นั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเข้ามาทำาเพื่อผู้อื่น เพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชน 

สังคมอย่างพวกเธอ ทำาให้ทีมงานนึกได้ว่างานของนักพัฒนาชุมชนท่ีพวกเธอกำาลังจะจบ

การศึกษาออกไปทำาบทบาทนี้ ก็เป็นงานที่มหัศจรรย์เช่นเดียวกัน

“ยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ รอยยิ้มที่เกิดจากกิจกรรมที่พวกเราไปทำาให้เขา  

เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กที่ค่อยๆ แสดงให้เห็น สิ่งเหล่านี้ทำาให้เรามีกำาลังใจที่

จะทำาโครงการต่อ เราจะไม่ยอมทิ้งให้เด็กๆ ต้องรอว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปหาเขาอีก 

เราอยากเห็นแววตาที่มีความสุขเวลาที่เขาเจอพวกเรา สิ่งเหล่านี้ทำาให้เราเลือกที่จะ

ไม่ถอย” มีนและเพื่อนๆ กล่าวย้ำาถึงเหตุผลที่ไม่คิดเลิกทำาโครงการ

เม่ือ “จิตวิญญาณ” นักพัฒนาชุมชนลุกโชน

เมื่อโครงการสิ้นสุดลง นอกจ�กชุมชนบ่อนวัวเก่�ที่ได้ประโยชน์ พวกเธอเองก็ได้

เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ตรง ทำ�ให้เข้�ใจคำ�ว่� “นักพัฒน�ชุมชน” แจ่มชัดขึ้น 

“รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำา ทำาให้เขามีความเป็นชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่มีแค่ชื่อว่า 

“ชุมชนบ่อนวัวเก่า” แต่หัวใจเขาไม่เคยมีความเป็นชุมชนเลย แต่โครงการที่เราเข้าไป

ทำามสีว่นทำาใหช้มุชนบอ่นวัวเกา่ เกิดความเป็นชมุชนมากขึน้ คนในชมุชนมปีฏสิมัพันธ์

กันมากขึ้น” มีนยังบอกต่อว่า ก่อนที่เธอจะมาทำาโครงการนี้ เธอเคยฝันที่อยากจะเป็น 

192 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



ปลัดอำาเภอ เพื่อพัฒนาเด็กๆ และชุมชน แต่เพราะเลือก

เอกผิด ทำาให้เธอไม่สามารถเป็นปลัดอำาเภอได้ ณ ตอนนี้ 

จากเดิมท่ีเคยฝันเป็นปลัดอำาเภอ แต่เมื่อได้เรียนไป

เรื่อยๆ บวกกับกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกมห�วิทย�ลัย

ที่ทำ�ม�ตลอด 2 ปี ทำ�ให้พบว่� น�ยก อบต.น่�จะตอบ

โจทย์กับเธอม�กที่สุดในก�รที่จะเข้�ไปพัฒน�คนใน

ชุมชน 

ส่วนแกมบอกว่า โครงการนี้ทำาให้เธอมีคว�ม 

รบัผิดชอบม�กขึน้ แบง่เวล�เปน็ มสีม�ธใินก�รทำ�ง�น 

เพร�ะเดิมค่อนข้�งสม�ธิสั้น อยู่กับตัวเองได้ม�กขึ้น 

แก้ไขสถ�นก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได ้และรู้สึกดีใจที่เห็นเด็ก

ในชุมชนเห็นความสำาคัญของพ่อแม่มากขึ้น เม่ือถามถึง

อนาคตท่ีอยากเป็น เธอตอบไม่ตา่งจากมีนนกั แกมอยาก

เปน็ผูช้ว่ย อบต. เพ่ือทีจ่ะไดม้โีอกาสทำางานร่วมกบัมีนอีก 

ที่สำาคัญเธอยังเล่าต่อว่า สม�ชิกทั้งทีมเคยคุยกันว่� 

หลังจ�กเรียนจบแล้วจะทำ�ง�นด้วยกัน ทำ�วิจัยชุมชน

ด้วยกัน เพร�ะมองว่�ส่ิงที่พวกเธอทำ�น้ันส�ม�รถ 

ต่อยอดไปสู่ก�รทำ�วิจัยชุมชนต่อได้ 

ขณะทีแ่นนบอกวา่ เดมิเธอเปน็คนทีไ่มค่อ่ยมัน่ใจใน

ตัวเอง ไม่กล้าเสนอความคิดเห็น แต่ตอนนี้เธอกล้�พูด 

กล้�ท่ีจะแสดงคว�มคิดเห็นม�กขึ้น จัดก�รอ�รมณ์ 

ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเวลาท่ีอยู่กับเด็กๆ ก็เข้าใจว่าเป็นวิถี

ของเด็กที่ย่อมมีความซุกซนเป็นธรรมดา 

หน๊ะบอกว่า โครงการนี้ทำาให้เธอมีความรับผิดชอบ

มากขึน้ ทำาอะไรกต็อ้งทำาใหเ้สรจ็ รูจ้กัก�รเปน็ผูใ้ห ้แมว้�่

สิ่งที่ทำ�นั้นจะไม่ใช่ชุมชนของเธอ แต่ก็เป็นส่วนหน่ึง

ของประเทศ อย�่งน้อยเร�กเ็ริม่จ�กจดุเลก็ๆ คอืชุมชน

บ่อนวัวเก่� 

รู้จักการเป็นผู้ให้ แม้ว่าสิ่งที่ทำานั้นจะ
ไม่ใช่ชุมชนของเธอ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศ อย่างน้อยเราก็เริ่มจาก
จุดเล็กๆ คือชุมชนบ่อนวัวเก่า 
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ก่อนที่จะเข้ามาเรียนพัฒนาชุมชน หน๊ะบอกว่า เธออยากเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย  

แต่เมื่อได้เรียนและได้ทำ�กิจกรรมบ่อยๆ ทำ�ให้เธออย�กกลับไปทำ�ง�น อบต. ที่บ้�น

ม�กกว่� เพร�ะเมื่อลงพื้นที่ชุมชนบ่อยๆ ทำ�ให้เห็นว่�สิ่งที่เธอเรียนม�นั้นน่�จะนำ�ไป

ช่วยเหลือหมู่บ้�นได้ 

ม�ถึงวันนี้ Smile by CD หรือก�รเป็นนักพัฒน�ชุมชนที่จะสร้�งรอยย้ิมให้กับ

คนในชุมชนที่พวกเธอได้ตั้งใจไว้สัมฤทธิ์ผลแล้ว พวกเธอได้สร้�งรอยยิ้มให้กับคนใน

พื้นที่ ให้เด็กๆ และผู้ปกครอง ทำ�ให้ใบหน้�ของคนในชุมชนบ่อนวัวเก่�เปื้อนไปด้วย

รอยยิ้ม พวกเธอได้เปิดโอก�สให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึง “คุณค่�ในตัวเอง” และเร� 

ต่�งรู้ดีว่�ก�รเห็นคุณค่�ในตัวเองนั้นมีคว�มหม�ยอย่�งไร ในอน�คตเด็กเหล่�นี้จะมี

ภูมิคุ้มกันที่จะดึงตัวเองออกห่�งจ�กอบ�ยมุขได้ด้วยอ�วุธล้ำ�ค่�ชิ้นนี้ และ Smile by 

CD ยงัแสดงใหเ้ร�เหน็ว�่ ก�รพฒัน�ชมุชนน้ันตอ้งใหค้ว�มสำ�คญักบัก�ร “พฒัน�คน” 

ไม่น้อยไปกว่�ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นแต่อย่�งใด
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โครงการ Smile by CD’2  
สร้างความสุขสู่ชุมชน
 
ที่ปรึกษ�โครงก�ร

อาจารย์กัลป์ยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

ศิริวรรณ มะแซ อาริสา สุขสุภาพ 

สาฟิหน๊ะ สีหมะ แกมกาญจน์ ปานหมอน 

ฟิตรีญา บิลลาแซ
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ปลูกป่าปลูกใจ...
สานสายใยชุมชน

โครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม
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สิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่เราเจอเองบางอย่างไม่เหมือนกัน 
เราเรียนแต่ทฤษฎี ไม่ได้ลงพื้นที่ หรือลงพื้นที่แต่ไม่ได้เจาะลึกขนาดนี้  
การทำาโครงการทำาให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่การเขียนโครงการ การแบ่ง
บทบาทหน้าที่ การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ที่สำาคัญคือ การใส่ใจต่อ 
ความต้องการของชุมชน มากกว่าการคิดให้ทำาแทนโดยเราฝ่ายเดียว

ประสบการณ์การทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจากคำาบอกเล่าของอาจารย์ กลายเป็น 

“แรงบันด�ลใจ” ให้ลูกศิษย์ก้าวเดินตามเส้นทางดังกล่าว เมื่อสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และมูลนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) 

หนนุเสรมิใหส้งขลาฟอร่ัมดำาเนนิโครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลา จึงเปน็วาระทีอ่�จ�รย์

เก๋-ศรีสุด� ไชยวิจ�รย์ เห็นเป็น “โอก�สดี” ที่ลูกศิษย์จะได้ลองสัมผัสบรรย�ก�ศก�ร

ทำ�ง�นเพื่อชุมชนอย่�งแท้จริง

จากห้องเรียนสู่ชุมชน

จ๋�-อังศณ� มะเย็ง เฟิน-ณัฐ�กร แก้วศรี ก๊ิก-ชลิต� พรหมจรรย์ เมย์-ปิยนุช ส�ระภี 

และ ลีน่�-นุสร� ส�ม�รถกิจ นักศึกษ�ส�ข�พัฒน�ชุมชน คณะมนุษยศ�สตร์และ

สังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช จึงรวมกลุ่มกันทำ�โครงก�ร

มหัศจรรย์โลกยิ้ม เพร�ะสนใจอย�กเพิ่มประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชน  
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“อยากให้คนในชุมชนเข้ามาดูแล แม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ไม่อยากให้
เขาละทิ้งสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชุมชน อยากให้เขาเห็นคุณค่าของป่า นับวันป่า
ยิ่งหายากมากขึ้นทุกที บางหมู่บ้านไม่ได้มีป่าชุมชนแบบนี้ บ้านเราก็ไม่มี
ป่าชุมชนแบบนี้”

แม้ก�รเรียนในส�ข�พัฒน�ชุมชนจะทำ�ให้พวกเธอมีโอก�สได้ลงพ้ืนท่ีเรียนรู้ในชุมชน

บ้�งแล้วก็ต�ม แต่เป็นก�รลงพืน้ทีภ่�ยใตก้�รเรยีนในวชิ�ต�่งๆ ทีไ่ดเ้ข�้ไปสมัผสัชมุชน

เพียงชั่วครั้งชั่วคร�ว

“เรียนวิชาชุมชนต่างวัฒนธรรม ก็ลงพ้ืนท่ีชุมชนซาไก ไปสังเกตการณ์ดูวิถีชีวิตความ

เปน็อยูข่องเขา ไปรว่มกิจกรรมเฉยๆ ไมไ่ดเ้ขา้ไปทำากจิกรรมอะไร” เฟินเลา่ถงึประสบการณ์

การเรียนรู้ชุมชนที่ผ่านมา

แม้จะสนใจอยากทำาโครงการ แต่ยังเป็นความอยากบนความเข้าใจว่า ทำาเพียงครั้ง 

สองครั้งก็เสร็จ เป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนที่เรียนมา แต่พอได้ลงมือทำาจริง “กระบวนการ 

เรียนรู้” ครั้งนี้ยากกว่าที่คิด เพร�ะมีเงื่อนไขว่� เย�วชนต้องคิดเองและลงมือทำ�เอง  

โดยมีอ�จ�รย์และพี่ๆ จ�กสงขล�ฟอรั่มคอยเป็นพี่เลี้ยง 

“ตอนแรกพวกเราคดิจะทำาเรือ่งการป้องกันการกัดเซาะป่าชายเลน แต่พอวเิคราะห์ถงึ

ผลดีผลเสยีแลว้ เหน็วา่พืน้ทีอ่ยูไ่กล การเดินทางคงลำาบาก และเราไมมี่รถสว่นตัวด้วย 

จึงเปลี่ยนโจทย์ใหม”่ ทีมงานบอกเหตุผลการเปลี่ยนโจทย์และพื้นที่ทำาโครงการ

 จากนั้นทุกคนหาข้อสรุปร่วมกันว่า จะเลือกพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย นั่นคือ ป่�ชุมชน

บ้�นท่�งิ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาเคยไปปลูกป่า แต่ปัจจุบันป่าเริ่มเสื่อมโทรม เนื่องจาก

ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาดูแล ใช้ประโยชน์จากป่า แต่กลับพึ่งพาปัจจัยสี่จากภายนอกแทน  

ป่าใกล้บ้านจึงมีความหมายเพียงพื้นที่รกชัฏที่อาจจะมีอันตรายจากสัตว์มีพิษที่พาให้คนใน

ชุมชนรู้สึกหวาดหวั่น
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“การพิสูจน์ตนเองกับชาวบ้านเริ่มขึ้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับ
คนในชุมชน เพื่อให้ได้ใจกันก่อน เอาใจแลกใจ ทำาให้เขาเชื่อใจ ด้วยการ
เข้าไปประชุมในหมู่บ้านกับเขาทุกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจจริง”

ปูฐานความสัมพันธ์...เบิกทางสร้างความร่วมมือ

เป้�หม�ยในก�รฟ้ืนฟูระบบนิเวศของป่�ท่ีดึงก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงเป็น

เปา้หมายหลกัของการทำางาน แตก่ารจะเริม่ตน้ทำางานในพืน้ทีไ่ด ้ทมีง�นตอ้งเข�้ไปแนะนำ�

ตัวพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้�นเพื่อขออนุญ�ต ในเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้�นเข้�ใจว่� นักศึกษ�จะ

ม�ทำ�ง�นในวิช�เรียน กว่�จะเข้�ใจว่� ง�นน้ีเป็นง�นจิตอ�ส�ไม่ได้ทำ�เพ่ือเกรด ทีมง�น

จึงต้องเพียรพย�ย�มอธิบ�ยอยู่น�น ซึ่งระหว่างนั้นทีมงานก็เทียวเข้าเทียวออก เพื่อร่วม

ประชุมกับชาวบ้านในเวทีประชุมประจำาเดือนของหมู่บ้านทุกวันที่ 8 

“พยายามอธิบายว่า โครงการนี้มันต่างจากวิชาเรียน เพราะวิชาเรียนเราก็แค่ทำาเอา

คะแนน เอาเกรด แต่ครั้งนี้เราไม่ได้คะแนน เราอาสาเข้ามาทำา พยายามอธิบายอยู่นาน

เหมือนกันกว่าเขาจะเข้าใจก็ประมาณ 2 เดือนกว่า หลังจากนั้นเขาก็ช่วยเต็มที่” 

เมื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับชาวบ้านได้แล้ว ทีมงานจึงลงพื้นที่สำารวจพบว่า ป่าแห่งนี้

เปน็ปา่ชมุชนแหง่เดยีวในอำาเภอเมอืง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มพีืน้ทีค่รอบคลมุหมูบ่า้น

เดียวคือบ้านท่างิ้ว ในป่ายังคงมีพืชสมุนไพร และเห็ด แต่ชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะ

ต่างเข้าไปทำางานในเมือง ป่าจึงถูกทิ้งให้รกร้าง สภาพดินแข็งไม่เหมาะกับการปลูกพืช 

“จากที่เราไปสำารวจ ดินแข็งมาก ไส้เดือนก็ไม่ค่อยมี รกมาก อยากให้คนในชุมชน 

เข้ามาดูแล แม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ไม่อยากให้เขาละทิ้งสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

อยากให้เขาเห็นคุณค่าของป่า นับวันป่าย่ิงหายากมากข้ึนทุกที บางหมู่บ้านไม่ได้มีป่า

ชุมชนแบบนี้ บ้านเราก็ไม่มีป่าชุมชนแบบนี้” จ๋าสะท้อนความในใจ

คว�มหวังที่จะฟื้นฟูป่�ห�กทำ�เองก็คงไม่ย�ก แต่ทีมง�นหวังสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ของชุมชนที่จะเข้�ม�ช่วยกันดูแลรักษ�ป่�ต่อไปในอน�คต แต่ประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�

ของช�วบ้�นท่ีเคยเห็นนักศึกษ�เข้�ม�ปลูกป่�แล้วก็ปล่อยทิ้ง จึงคิดว่� ครั้งนี้ก็คง 

ไม่ต่�งกัน ก�รพิสูจน์ตนเองกับช�วบ้�นจึงเป็นด่�นแรกที่ทีมง�นต้องผ่�นให้ได้

จ๋าเล่าว่า การพิสูจน์ตนเองกับชาวบ้านเร่ิมข้ึนด้วยการสร้�งคว�มสัมพันธ์กับคนใน

ชุมชน เพื่อให้ได้ใจกันก่อน เอ�ใจแลกใจ ทำ�ให้เข�เชื่อใจ ด้วยการเข้าไปประชุมใน

หมู่บ้านกับเขาทุกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจจริง 

เมื่อปูฐานความสัมพันธ์จนแน่นแฟ้นแล้ว การทำางานในข้ันตอนต่อไปคือ การฟื้นฟู

ระบบนิเวศ ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ และบำารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน คร้ังนี ้

ทีมงานลงแรงถางหญ้า ตัดเถาวัลย์ในบริเวณที่แน่นรกให้โปร่งขึ้น
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“ที่รกร้างก็ถางหญ้า ไม่ใช่ถางให้เตียน แต่ทำาให้มัน

ไม่รกมาก ที่คนไม่กล้าเข้าป่าเพราะมันรก ช่วงที่เราไปทำา

แรกๆ เราถางกันเอง ชาวบ้านก็ถามว่าทำาอะไร พอบอก

เขาว่า มาพัฒนาป่า เขาก็มาช่วย” จ๋าบอกเล่าภาพการ

ทำางาน

จ๋าเล่าต่อว่า การจะตัดต้นไม้ในพื้นที่ ใช่ว่าจะสุ่มสี ่

สุม่หา้ทำา เพราะอาจมพีชืสมนุไพร หรอืตน้ไมท้ีม่ปีระโยชน์

อยู่ด้วย จึงมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้านที่รู้จัก

พืชในป่าเป็นอย่างดีเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา คอยช่วย 

บอกว่า ต้นไหนตัดได้ ต้นไหนตัดไม่ได้ ทีมงานทยอยปรับ

ถางพื้นที่วันละนิดละน้อยตามกำาลัง เพราะมีเวลาว่างแค่

ช่วงบ่ายวันพุธ และวันเสาร์อาทิตย์

เมื่อถางเสร็จจึงเริ่มปรับปรุงสภาพดิน โดยใช้ความรู้

ทีเ่คยทำาโครงงานเรือ่งศนูย์กสกิรรมธรรมชาตวิดัปา่ยาง ซึง่

เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำาเกษตรวิธีธรรมชาติ แต่เพื่อ

ให้การทำางานเกิดผลจริงพวกเขาพากันกลับไปปรึกษา

ปราชญ์ชาวบ้านของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง  

เพื่อขอคำาแนะนำาเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุง

สภาพดิน 

เติมคุณค่าป่า จากความต้องการ
ของชุมชน

ระหว่างทางของการทำางาน แม้ว่าทีมงานจะมี

แนวคิดเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้นอยู่บ้าง

แลว้ แตก่อ่นจะทำ�ง�นทกุครัง้ทมีง�นจะต้องนำ�แนวคดิ

ของกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปห�รือร่วมกับผู้ใหญ่บ้�น

และสม�ชิกในชุมชน เช่น หากจะมีการปลูกป่าต้องการ

ให้ปลูกพืชชนิดใดบ้าง และแหล่งพันธุ์พืชที่จะปลูกเสริม 

อยู่ที่ใดบ้าง 

“ตั้งใจปลูกพืชที่กินได้ เช่น ต้นอ้อดิบที่ใช้ทำาแกงส้ม 

ต้นพลู พริก ตะไคร้ กระเพรา โหระพา ใบเตย เข้าไปปลูก 

เพราะถ้าเราปลูกไม้ยืนต้นที่ไปขอพันธุ์จากสำานักงาน 

ป่าไม้ ปลูกแล้วเขาก็จะทิ้งไว้อย่างนั้น การที่เราเอาพืชผัก

สวนครวัไปปลกู อยา่งนอ้ยถา้ทีบ่า้นเขาไมม่ ีเขากม็าหาได้

จากตรงนี ้เขาก็จะไดม้าชว่ยดแูล เพราะระหวา่งทางทีเ่ดนิ

เข้ามาถ้ารกเขาก็ต้องตัดต้องถางสักนิดสักหน่อย” จ๋าเล่า

ถึงกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการดูแลป่า

“ถ้าเราไม่เข้าใจชาวบ้าน คิดแต่จะนำาไปให้
อย่างเดียว โดยไม่ฟังความต้องการของเขา 
ก็จะเกิดผลกระทบขึ้นได้ภายหลัง เพราะไม่ใช่
สิ่งที่เขาต้องการ ถ้าเราต่างฟังความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนกัน เขาเป็นผู้อาวุโส มีความถนัด
ของเขา เราถนัดอะไรก็เอาของเราของเขา
มาผสมประยุกต์ให้เข้ากันให้ได้”
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ผลจากการหารือ พืชที่ชาวบ้านไม่ต้องการจึงถูก 

ตัดออก แล้วเพ่ิมเติมในส่วนที่ชาวบ้านต้องการเข้ามา  

แม้ระหว่างการแลกเปลี่ยนจะมีการถกเถียงกัน ทีมงานก็

พยายามอธิบายว่า เปลือกไม้กฤษณาเก็บขายได้ก็จริง  

แต่ต้องปีนขึ้นไปตอกเปลือกไม้ ซึ่งมีความเสี่ยง แต่เม่ือ

ช�วบ�้นยนืยนัว�่อย�กได ้ทมีง�นกต็อ้งยอมทีจ่ะผสม

ผส�นคว�มต้องก�รของทั้งสองฝ่�ย

“ถ้าเราไม่เข้าใจชาวบ้าน คิดนำาไปให้อย่างเดียว 

โดยไมฟ่งัความตอ้งการของเขา ก็จะเกดิผลกระทบขึน้

ได้ภายหลงั เพราะไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ขาตอ้งการ ถา้เราตา่งฟัง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกัน เขาเป็นผู้อาวุโส มีความ

ถนดัของเขา เราถนัดอะไรกเ็อาของเราของเขามาผสม

ประยกุตใ์หเ้ขา้กนัให้ได้” จา๋เลา่ถึงวิธีการประนปีระนอม

คำาแนะนำาของชาวบ้านที่ต้องการให้ปลูกไม้พะยูง 

และพืชสมุนไพรเพิ่มเติมถูกนำามาวางแผนในการปลูกป่า

เพิ่ม ทีมงานประสานขอพันธุ์พืชสมุนไพรจากชาวบ้านใน

ชมุชนซึง่กค็ว้าน้ำาเหลว เพราะมนีอ้ยมาก เมือ่ไดค้ำาแนะนำา

เรื่องแหล่งสมุนไพร จึงออกค้นหาพันธุ์พืชจนพบแหล่ง

ต้นไม้ในชุมชนบริเวณน้ำาตกพรหมโลก และขอแบ่งปัน

หอบหิ้วใส่ถุงดำานำามาฟูมฟักในชุมชนรอการปลูก เพราะ

ระยะเวลาในการปรับปรุงสภาพดินกว่าจะฟื้นคืนความ

อุดมสมบูรณ์ก็ใช้เวลาร่วมเดือน

“กอ่นหนา้นีเ้ราปรบัสภาพดนิ ขดุหลมุ นำาปุย๋น้ำาหมกั

มารดรอไว้ก่อน เพื่อให้ดินชุ่มชื้น อุ้มน้ำา ช่วงนั้นเข้าไป

รดน้ำาทุกวันเป็นเวลาเดือนกว่า” 

ระหว่างรอความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ทีมงาน

ประสานขอพันธ์ุไม้ยืนต้นท่ีชาวบ้านต้องการนำามาปลูก

เพิม่จากสำานกังานปา่ไม ้ซึง่โชคดทีีเ่มยเ์คยฝกึงานอยูท่ีน่ัน่ 

เมือ่ยืน่เอกสารโครงการพรอ้มทำาเรือ่งขอรบัการสนบัสนนุ 

จึงได้รับการตอบรับอย่างดี ต้นกฤษณา พะยูง ราชพฤกษ์ 

รวมกันประมาณ 500 ต้นพร้อมหยั่งรากสู่ดิน

“บทเรียนการทำางานครั้งนี้มีความหมายมาก เพราะทำาให้ได้เรียนรู้การทำางานที่ต้อง 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักวิธีการประนีประนอม และการเอาชนะใจชุมชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
แต่ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ และการพิสูจน์ตนเองด้วยการลงมือทำาให้เห็นจริง”
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“เราต้องลงมือทำาให้เขาเห็น ไม่ใช่เข้าไปพูดๆ แต่เราต้องทำาก่อน  
ทำาให้ชาวบ้านเห็นว่า แม้เราจะไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่เราก็ยังเห็น 
ความสำาคัญของป่า”

บทเรียนหลากมิติ

กิจกรรมปลูกป่าร่วมกันของทีมงานนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าง้ิวผ่านไป

อย่างราบรื่นในวันหนึ่งของเดือนธันวาคม 2557 เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นบทพิสูจน์การยอมรับ

ของชุมชนต่อทีมงาน หลังจากงานก้าวหน้าอย่างงดงาม บรรลุเป้าหมายของการทำางานท่ี

ต้องการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูดูแลป่า หัวหน้าโครงการก็

ล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แถมด้วยอาการติดเชื้อจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วม

สัปดาห์

ผ�่นบทเรยีนคว�มเจบ็ปว่ยเพร�ะไมร่ะมดัระวงัตนเอง แตบ่ทเรยีนก�รทำ�ง�นครัง้

นี้มีคว�มหม�ยม�ก เพร�ะทำ�ให้ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นที่ต้องเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร� รู้จัก

วธิกี�รประนีประนอม และก�รเอ�ชนะใจชมุชน ซึง่จ�๋บอกว�่ ไมใ่ชเ่รือ่งง�่ยๆ แตต่อ้ง

อ�ศัยก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ และก�รพิสูจน์ตนเองด้วยก�รลงมือทำ�ให้เห็นจริง 

“เราตอ้งลงมือทำาให้เขาเห็น ไม่ใชเ่ขา้ไปพดูๆ แตเ่ราตอ้งทำากอ่น ทำาใหช้าวบา้นเหน็วา่ 

แม้เราจะไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่เราก็ยังเห็นความสำาคัญของป่า” 

นอกจากประสบปญัหาด้านสุขภาพในชว่งทา้ยของการทำางาน ระหว่างทางการทำางาน

ท่ียงัถางพืน้ทีไ่มเ่สรจ็ ดว้ยสภาพอากาศฟ้าฝนทีไ่มเ่ปน็ใจ ไมส่ามารถทำางานได ้การเดนิทาง

ก็ยากลำาบาก ทำาให้ทีมงานต้องเว้นระยะการทำางาน จนห่างหายไปจากชุมชมระยะหนึ่ง 

ทำาใหผู้ค้นในชุมชนตอ้งตดิตามถามไถ ่เนือ่งจากไมม่ัน่ใจวา่จะถกูทิง้เหมอืนคร้ังกอ่นหรือไม ่

เมือ่สภาพอากาศเป็นใจ จงึไดก้ลบัเขา้ไปทำางานร่วมกบัชมุชนอกีครัง้หนึง่ คร้ังนีท้มีงานตอ้ง

ออกแรงง้อชุมชนอย่างหนัก

จ๋าบอกว่า พอเข้าไปถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถามเลยว่า หายไปไหนกันหมดเลย โตแล้วนะ 

เดี๋ยวจะไม่ให้ทำานะ เราก็ต้องง้อ เข้าไปให้เขาต่อว่าถึงที่ ขอโทษและอธิบายว่า ท่ีมาไม่ได้

เพราะอะไร ซึ่งโชคดีที่มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน ความไม่เข้าใจจึงคลี่คลายได้ 

ในเวลาไม่นานนัก

สำาหรับความสัมพันธ์ของทีมงานนั้น จ๋าบอกว่า เพื่อนทุกคนไม่เคยทิ้งกันเลย แม้ว่า

ระหว่างการทำางานจะมีการทะเลาะถกเถียงกันบ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการทำางานว่า  

จะทำาอะไร อย่างไร หรือบางคร้ังก็เพราะทำางานไปโดยไม่ได้ชำาเลืองดูแผนงานที่วางไว้จน

เกือบผิดแผน แต่ก�รถกเถียงกันก็ผ่�นไปได้ด้วยก�รยอมรับฟังกันและกัน 
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“ระยะเวลาเพียง 6 เดือนแม้จะไม่นานมาก แต่ก็พอให้ทีมงานและชาวบ้าน 
เห็นร่องรอยการฟื้นคืนความสมบูรณ์ของป่า แต่บรรยากาศที่ผู้ใหญ่บ้าน 
และลูกบ้านพากันไปดูแลป่าอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องต่างหากที่สร้าง 
ความมีชีวิตชีวาให้แก่ป่าชุมชน”

ด้วยเห็นประโยชน์ของก�รทำ�โครงก�รที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน นั่นคือก�รได้ 

ป�่ชมุชนท่ีสมบูรณก์ลับคนืม�เป็นท่ีพึง่ด้�นอ�ห�ร อกีทัง้ยงัจะเกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ส่วนอ่ืนด้วย เน่ืองจ�กบ้�นท่�ง้ิวเป็นหมู่บ้�นเดียวท่ีมีป่�ชุมชน และมีแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ

ที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ รวมทั้งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎนครศรีธรรมร�ช หรือเขตเมือง 

ในย�มแล้งจัด

ปลูกป่า...ปลูกใจ

เพราะเห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองท่ีรู้สึกลึกซ้ึงกับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

“สิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่เราเจอเองบางอย่างไม่เหมือนกัน เราเรียนแต่ทฤษฎี ไม่ได้

ลงพื้นที่ หรือลงพื้นที่ก็ไม่ได้เจาะลึกขนาดนี้ การทำาโครงการทำาให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่

การเขียนโครงการ การแบ่งบทบาทหน้าที่ การสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ที่สำาคัญคือ  

การใส่ใจต่อความต้องการของชุมชน มากกว่าการคิดให้ทำาแทนโดยเราฝ่ายเดียว”  

จ๋าย้ำาถึงผลที่ได้รับกับตัวเอง

จากความรู้สึกข้างต้น ทีมงานจึงคาดหวังว่า พื้นที่นี้จะเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ของรุ่นน้องใน

สาขาวิชา โดยตั้งใจจะส่งต่อให้รุ่นน้องให้เข้ามาทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อไป

รอยยิ้มของชุมชนเป็นรางวัลของการทำางานที่จ๋าและเพื่อนๆ บอกว่า กินไม่ได้แต่ 

ภาคภมูใิจมาก ยิง่เหน็ชาวบา้นใหค้วามสำาคัญกบัปา่มากขึน้ สิง่ทีเ่คยทิง้ไปใหเ้ปลา่ประโยชน ์

ถกูรือ้ฟืน้ใหเ้ปน็ของสว่นกลางทีท่กุคนร่วมกันดแูลและใชป้ระโยชน ์ระยะเวลาเพียง 6 เดอืน

แม้จะไม่นานมาก แต่ก็พอให้ทีมงานและชาวบ้านเห็นร่องรอยการฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ 

ของปา่ แตบ่รรยากาศทีผู่ใ้หญบ่า้นและลกูบา้นพากนัไปดูแลป่าอยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง

ต่างหากที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ป่าชุมชน

เกรดก็ไม่ได้ บ้�นตัวเองก็ไม่ใช่ แต่ก�รทำ�โครงก�รสร้�งก�รเรียนรู้ในมิติของ

ชุมชนท่ีมีเหล่ียมมุมต่�งจ�กท่ีเคยรับรู้ในห้องเรียน ก�รได้สัมผัสชุมชนอย่�งลึกซึ้ง 

สร�้งคว�มรูสึ้กผกูพนั ก�รเห็นถงึคว�มเชือ่มโยงจ�กก�รใชป้ระโยชนจ์�กแหล่งน้ำ�ของ

ชมุชนสูม่ห�วทิย�ลยั กท็ำ�ใหท้มีง�นตระหนักรูถ้งึคว�มสำ�คญัของป่�ชมุชนบ้�นท่�งิว้

ทีม่ตีอ่ตนเอง และรูว้�่ตนเองเปน็พลงัหน่ึงท่ีส�ม�รถสร�้งสรรคส์ิง่ดีๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่สังคม
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โครงการมหัศจรรย์โลกยิ้ม

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์ศรีสุดา ไชยวิจารย์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

อังศณา มะเย็ง ณัฐากร แก้วศรี 

ชลิตา พรหมจรรย์  ปิยนุช สาระภี 

นุสรา สามารถกิจ 
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แต้มสี เติมใจให้ชุมชน

โครงการต่อเติมสีแต้มใจน้อง
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ผลตอบรับจากชุมชนทำาให้ทีมงานชื่นใจ และยิ่งดีใจมากขึ้นเมื่อ 
กำานัน และ นายก อบต.สนับสนุนงบประมาณสมทบอีกจำานวนหนึ่ง  
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมครูในโรงเรียนสะท้อนว่า น้อง ๆ สนใจและ
ตื่นเต้นกับรูปภาพสวย ๆ ส่วนชาวบ้านในชุมชนก็ยินดีที่นักศึกษา
ได้ทำาอะไรเพื่อชุมชน และอยากให้มีกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องต่อไป 
ที่สำาคัญคือ เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในชุมชน  
รื้อฟื้นสภาเด็กและเยาวชนของตำาบลให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

เพราะเช่ือว่า “ก�รศึกษ�” เป็นรากฐานสำาคัญของชีวิต ท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้เติบโตเป็นคนดี ทีมนักศึกษ�จ�กคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช ได้ใช้ “โอก�ส” ที่อาจารย์ในคณะแนะนำาให้รู้จักโครงการ 

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาก้าวเข้าสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ แก่ชุมชน

เพราะน่ีคือ โอกาส

ด้วยพื้นฐ�นที่นักศึกษ�คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ต้องทำ�กิจกรรม 

เพื่อสังคมเป็นประจำ�ทุกปี ทำ�ให้นักศึกษ�รุ่นพี่รุ่นน้องต่�งรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่�งดี 
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“การที่เขาเสนอบ้านตนเอง เพราะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เมื่อ
มองย้อนอดีตจะเห็นว่าตำาบลเสาเภาเป็นชุมชนที่เคยเข้มแข็ง แต่ในปัจจุบัน
เริ่มถดถอยลง เห็นได้จากหน่วยงานที่เคยเข้ามาสนับสนุนเริ่มถอยห่าง เด็ก
และเยาวชนไม่สนใจเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน”

จึงไม่ย�กห�กต้องรวมทีมกันทำ�โครงก�ร โดยมี ต้น-สุทธิชัย วรรณสิทธิ์ ในฐ�นะ 

พี่ใหญ่ และเป็นน�ยกสโมสรนักศึกษ�คณะมนุษยศ�สตร์ เป็นหัวหน้�ทีม ส่วนลูกทีม

ประกอบด้วย ยะห์-สูไฮล� สะหลำ�หมะ แสน-แสนภูมิ กล้�อยู่ ป�ล์ม-อภินันท์ น�คกลัด 

และ อ้อม-ชญ�ศ� ทองเทพ

แม้ในทีมจะมีทั้งรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง แต่ในการทำางานทุกคนต่างช่วยกันคนละไม้ละมือ

อย่างเท่าเทียม ประเด็นการทำางานถูกเสนอจากแต่ละคน ทั้งเรื่องการปลูกป่า การสืบสาน

ภาษาวัฒนธรรม และการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ตกลงกัน

ไว้ว่า โครงก�รท่ีจะทำ�ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีสม�ชิกของกลุ่มอ�ศัยอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อ

ก�รประส�นง�นและตอ่ยอดก�รทำ�ง�น และควรเปน็ประเด็นทีส่�ม�รถทำ�ใหเ้กิดก�ร

เปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ทุกคนจึงเห็นร่วมกันว่า น่าจะทำาเรื่องท่ีแสนนำาเสนอคือโครงก�ร 

ต่อเติมสีแต้มใจน้อง การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนตำาบลสำาเภาที่เขาอาศัยอยู่ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้น้องๆ อยากมาเรียนหนังสือ 

“ท่ีเลือกประเดน็น้ีเพราะพวกเราเหน็ความสำาคญัของการศึกษา ถา้เราไมป่ลกูฝัง

ตั้งแต่เล็กๆ เด็กเยาวชนของเราก็จะเติบโตมาแบบไม่สมบูรณ์ แสนอยู่ในชุมชน เขารู้

ปัญหาที่แท้จริง รู้จักพื้นที่ของเขา” ต้นเล่าถึงเบื้องหลังการตัดสินใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น 

บทเรยีนจากการทำางานในคณะทีเ่คยผา่นประสบการณท์ีไ่มพ่งึใจทำาใหก้ลายเปน็แรงขบัลกึๆ 

ต้นเล่าต่อว่า ตอนที่เขาอยู่ปี 2 ก็คิดงานแบบนี้ แต่พอเสนอรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้า เขาก็

ไมเ่ลือก เพราะเขามีรปูแบบ แนวคดิของเขาอยู่แลว้ รุน่พีเ่ขาจะใหป้ลกูปา่ชายเลนอยา่งเดียว 
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“กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทำาอย่างไรจึงจะไม่ใช่กิจกรรมที่ฉาบฉวย แต่เข้าถึงหัวใจ
ของคนในชุมชนได้ และทำาอย่างไรกระบวนการออกแบบการทำางานจึงจะลงลึกไป
ถึงการวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมได้”

แต่เราเสนอว่าทำาอย่างอื่นด้วยได้ไหม เรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมท่ีฉาบฉวย และกิจกรรม

ปลูกป่าก็ต้องใช้เรือ ใช้งบประมาณมาก นักศึกษาอย่างเราไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้น 

พอเสนอว่าเป็นที่ใกล้ๆ ได้ไหม จะได้ไม่ต้องใช้เรือ แต่พี่เขาก็บอกว่าติดต่อไว้แล้ว ตอนนั้น

อยู่ป ี2 ตรงกลางระหวา่งพีก่บันอ้ง รูส้กึสงสารนอ้งมาก เพราะการทำากจิกรรมของนกัศกึษา

ส่วนใหญ่เราต้องเก็บเงินกันเอง มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเท่านั้น 

สำาหรบัแสนแลว้ ก�รท่ีเข�เสนอบ�้นตนเอง เพร�ะมองเหน็คว�มเปลีย่นแปลงของ

พืน้ทีท่ี่เม่ือมองยอ้นอดตีจะเหน็ว�่ ตำ�บลเส�เภ�เปน็ชุมชนทีเ่คยเขม้แขง็ แตใ่นปจัจบัุน

เริม่ถดถอยลง เห็นได้จ�กหนว่ยง�นท่ีเคยเข�้ม�สนบัสนนุเริม่ถอยห�่ง เดก็และเย�วชน

ไม่สนใจเข้�ม�มีบทบ�ทในกิจกรรมต่�งๆ ของชุมชน ในขณะที่โรงเรียนอนุบาลวิธาน-

พิทยานุสรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดมูลนิธิวัดขรัวช่วย ซ่ึงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งเดียว

ในชุมชน กลับมีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพปัญหาข้างต้น 

ส่งผลกระทบให้เด็กมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยและไม่สนใจเรียนรู้ รวมถึงไม่มีความสุข 

ในการเรียน เพราะโรงเรียนไม่มีอะไรดึงดูดใจ จึงไม่อยากมาโรงเรียน

เหลา “โจทย์” ให้แหลมคม

การทำางานในบริบทที่ต่างไปจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องท้าทาย เริ่มจาก

การพัฒนาโครงการที่ถูกท้าทายจากพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มว่า “กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 

ทำาอย่างไรจึงจะไม่ใช่กิจกรรมที่ฉาบฉวย แต่เข้าถึงหัวใจของคนในชุมชนได้ และ 

ทำาอย่างไรกระบวนการออกแบบการทำางานจึงจะลงลึกไปถึงการวิเคราะห์และออกแบบ

รายละเอยีดของกจิกรรมได”้ ทำาใหท้มีงานรู้สกึว่าเป็นงานยาก เมือ่ถกูถามแลว้ตอบไมไ่ด้ 

หรือถูกให้แก้ไขซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า จึงยิ่งท้อจนเกือบเลิกล้มความตั้งใจ

“พวกเราอยากจะเลิกทำาแล้ว แต่อาจารย์ศรีสุดา1 ช่วยปลุกพลังด้วยคำาพูดที่บอกว่า 

อาจารย์อยู่กับพวกเรามานาน อาจารย์เชื่อมั่นว่าเราทำาได้”

คำ�พูดของอ�จ�รย์ ทำ�ให้ทีมง�นได้ทบทวนตนเองว่� คนอื่นยังมีคว�มเชื่อมั่นใน

ตัวเร� แล้วเร�จะไม่เชื่อตัวเองหรือ รวมถึงข้อเสนอแนะจ�กพี่บอย2 ที่บอกว่� อย่�ทำ�

โครงก�รแบบฉ�บฉวย อย�่ทำ�แคใ่หโ้ครงก�รเสรจ็ ตอ้งมกี�รตดิต�มประเมนิผล และ

ทีส่ำ�คญัคอืชมุชนส�ม�รถขับเคล่ือนกิจกรรมไดเ้อง เมือ่พวกเร�ถอนตวัออกจ�กชุมชน

แล้ว 

1  อาจารย์ศรีสุดา ไชยวิจารย์ ที่ปรึกษาโครงการ 

2  สมศักดิ์ ชูช่วยคำา อดีตเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม 
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ดังนั้น นอกจากเป้าหมายหลักเพื่อปรับภูมิทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ทีมง�นยังมีเป้�หม�ยในก�ร

สร้�งก�รมีส่วนร่วมของเด็กและเย�วชนในชุมชนเป็น

เป้�หม�ยรอง เพื่อปลุกพลังของคนรุ่นใหม่ท่ีจะก้�ว 

เข้�ม�สนใจและใส่ใจกิจกรรมของชุมชนตนเอง โดยมี

แสน ซึ่งเป็นคนในชุมชนอาสาเข้ามาสานต่อกิจกรรมให้ 

ต่อเนื่องต่อไป 

เม่ือมีโอกาสทำางานจึงออกแบบให้ทีมงานทุกคนมี

บทบาทหน้าที่ตามความถนัดของตนเอง เช่น แสนเรียน

เอกภาษาไทยและเป็นคนในชุมชนจึงรับผิดชอบเร่ือง

เอกสารและประสานงาน อ้อมดูแลการเงิน ยะห์เป็น 

รองประธานกลุ่ม ปาล์มรับผิดชอบงานสวัสดิการ ต้นเป็น

หวัหนา้ทมี ทำาหนา้ทีว่างแผน บรหิารงาน โดยเนน้กำาหนด

เวลาการทำางานร่วมกันในวันที่ทุกคนว่างตรงกันเป็นหลัก 

ทักษะ “ช่างเช่ือม”

เมื่อกลุ่มเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นคือ เด็กเล็ก  

ดังนั้นคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องพัฒน�ก�รของเด็กเล็ก

จงึเปน็สิง่ทีท่มีง�นตอ้งศกึษ�ห�คว�มรูก้อ่นในเบือ้งต้น 

เพ่ือให้มีคว�มรู้พื้นฐ�นในก�รเลือกสิ่งที่เหม�ะสม 

กับกลุ่มเป้�หม�ย แต่ก่อนลงมือทำา ทีมงานต้องลงพื้นที่

ชุมชนเพื่อสำารวจสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน  

ภาพที่เห็นไม่เหมือนที่คิด เพราะดูดีกว่าที่คาดไว้ แต่เมื่อ

ได้พูดคุยกับผู้อำานวยการศนูย์ฯ จงึทราบวา่ มีปัญหาลึกๆ 

แฝงอยู่ ซึ่งเกิดจากจุดเร่ิมต้นของการสร้างศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ ทีส่ร้างขึน้ทา่มกลางความคดิเหน็ทีข่ดัแยง้ของคน 

2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย จนความขัดแย้ง

ฝังรอยลึกไว้ในความสัมพันธ์ของชุมชน การดำาเนินงาน

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็จึงไมไ่ดรั้บการสนบัสนนุเทา่ทีค่วร

“การปรับสภาพภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจจะช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขกับการมา
โรงเรียนมากขึ้น แต่การปรับภูมิทัศน์ ที่คิดไว้นั้นไม่ใช่เพียงการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม แต่
ต้องมีสาระที่เป็นประโยชน์สอดแทรกอยู่ด้วย”

215Songkhla Young Active Citizen 3



เมือ่เหน็สภาพจรงิของพ้ืนท่ีดำาเนนิงาน ทีมงานจงึจัด

ประชมุเพือ่กำาหนดทศิทางของกจิกรรม ทัง้นี ้ตา่งเห็นรว่ม

กันว่า ก�รปรับสภ�พภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก 

อ�จจะช่วยให้เด็กๆ มีคว�มสุขกับก�รม�โรงเรียน 

ม�กขึ้น แต่ก�รปรับภูมิทัศน์ที่คิดไว้นั้นไม่ใช่เพียงก�ร

ตกแตง่สถ�นทีใ่ห้สวยง�มเท่่�นัน้ แตต่อ้งมสี�ระท่ีเปน็

ประโยชน์สอดแทรกอยู่ด้วย ทีมงานจึงนำาแนวคิดดังกล่าว

ไปหารือกับรุ่นพ่ีเอกปฐมวัย เพื่อร่วมกันออกแบบภาพ

และสสีนัทีเ่หมาะสมกบัจุดทีจ่ะปรบัปรุงคือหอ้งน้ำา เพราะ

เป็นจุดท่ีเด็กต้องใช้ตลอด โดยส่ิงท่ีทำาคือ การทำาส่ือเก่ียวกับ

การแปรงฟัน การล้างมือ 

 เมื่อออกแบบภาพและข้อความเสร็จ ทีมงาน 

หนัหนา้มามองกนัเองก็รูว้า่ ไม่มีใครมีทักษะวาดภาพหรอื

ทาสีเลยสักคน ทักษะในก�รบริห�รจัดก�รถูกปรับใช้

เพื่อประส�นง�นขอคว�มช่วยเหลือจ�กเพื่อนที่เรียน

เอกศลิปะใหม้�ชว่ยว�ดภ�พบนกำ�แพง ขณะเดยีวกนัก็

ต้องประสานงานกับคนในชุมชน หน่วยงานในพื้นที่เช่น 

อบต. บอกกล่าวถึงกิจกรรมที่จะทำา และประสานกับ

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตำาบล เพื่อเชิญ

ชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

“เราจัดเป็นค่าย 3 วัน 2 คืน ทำาหนังสือเชิญน้องๆ 

จากโรงเรียนที่อยู่ใกล้มาช่วย เป้าหมายไม่ใช่แค่การทาสี 

แต่เราอยากใหน้อ้งๆ ไดม้าทำากจิกรรมเพือ่ชมุชนจะไดเ้กดิ

จิตสำานึกที่ดีต่อชุมชนตนเอง” ต้นเล่าถึงเป้าหมายของ 

การจัดค่าย

แสนซึ่งเป็นคนในชุมชนนำาทีมงานประชาสัมพันธ์

แบบปากต่อปาก เดินข้ึนลงบ้านแต่ละหลงัเพ่ือบอกเลา่ถึง

กิจกรรมอย่างแข็งขัน คว�มกระตือรือร้นของนักศึกษ�

ซึ่งเป็นคนนอก ที่เทียวเข้�เทียวออก ทำ�กิจกรรมเพื่อ

ชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชนบ�งส่วนตื่นตัว 

กำาหนดการจัดค่ายถูกร่างคร่าวๆ ในวันเวลาที่คิดว่า

จะสะดวกสำาหรับทกุฝา่ย แต่แลว้กจิกรรมทีว่างแผนไวต้้อง

เลื่อนออกไปถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเพราะติดงานกีฬาสีของ

มหาวิทยาลัย ทีมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการสโมสร

นักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบการขับเคล่ือนกิจกรรมในคณะ 

ส่วนคร้ังที่ 2 เลื่อนเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำานวย  
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ฝนตกหนักจนไม่น่าจะทำากิจกรรมได้ ชาวบ้านในชุมชนจึงโทรศัพท์มาบอกให้ทีมนักศึกษา

เล่ือนกิจกรรมออกไปก่อน จวบจนถึงการนัดหมายคร้ังที่ 3 กิจกรรมจึงสามารถจัดข้ึนได้  

แต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเสียเลยทีเดียว

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

กิจกรรมในค่ายที่เตรียมไว้ เริ่มจากกิจกรรมสันทนาการทำาความรู้จัก กิจกรรมปรับ 

ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมรอบกองไฟ น้องๆ อาสาช่วยเหลือที่เข้าร่วมเป็น

เยาวชนในชุมชนที่ทราบข่าวจากโรงเรียน เมื่อน้องต้องมานอนค้างท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปัญหาก็เกิดขึ้น เม่ือทีมงานเองก็ยังไม่พ้นวัยเยาวชน ทำาให้ผู้ปกครองบางรายไม่ไว้ใจที่จะ

อนุญาตให้ลูกหลานมาร่วมกิจกรรม

“น้องๆ ที่เข้าค่ายมี 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีรถโรงเรียนมาส่ง และกลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านที ่

พวกเราไปรับมาเอง พอไปถึงผู้ปกครองก็ถามว่า เรามาจากไหน มาทำาไม ใครเป็นหัวหน้า 

จะมาเอาลูกเขาไปได้อย่างไร เราก็ตกใจ แม้แต่แสนที่อยู่ในชุมชนนี้ยังโดนว่า และในที่สุด

น้องๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ได้มาเข้าค่ายกับพวกเรา” ต้นเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้ทีมงานรู้สึกอึ้งกันถ้วนหน้า แต่ก็ไม่ได้เสียกำ�ลังใจจนต้อง

เลิกลม้กจิกรรม พวกเขาพากนัปรกึษากบัพ่อแมข่องแสนซ่ึงเป็นผูใ้หญใ่นชมุชน จึงไดท้ราบ

ถึงปมปัญหาของครอบครัวดังกล่าว ที่เคยสูญเสียลูกไปในอดีต จึงเกิดความหวาดระแวง 

เมื่อทราบถึงสาเหตุเบื้องหลัง ทีมงานจึงคลายความขุ่นเคือง และเกิดความเข้าใจ

เหตกุ�รณส์ะเทอืนใจผ�่นไป ทมีง�นกเ็ปลีย่นบรรย�ก�ศสูค่ว�มประทบัใจ เพร�ะ

สัมผสัถงึคว�มรว่มมอืของคนในชมุชนอย่�งเตม็ท่ี บรรย�ก�ศก�รเกือ้กลูท่ีบ้�นหลงันี้

เอ�ปล�ม�ให้ บ้�นหลังนั้นเอ�ข้�วส�รม�ให้ จนแทบไม่ต้องออกเงินค่�กับข้�ว  

เพื่อนจ�กเอกศิลปกรรมก็ม�ช่วยร่�งภ�พให้น้องๆ ท่ีเข้�ร่วมกิจกรรมช่วยกันระบ�ยสี 

แม่บ้�นในชุมชนช่วยทำ�อ�ห�ร ผู้นำ�ในชุมชมม�ให้กำ�ลังใจ 

 “กิจกรรมช่วงเช้าทีมงานจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้น้องที่มาเข้าค่ายสนุกสนาน 

รู้จักกัน ส่วนช่วงบ่ายนิมนต์พระมาเจิม เชิญกำานันตำาบลเสาเภามาเปิดงาน ปรากฏว่า 

นายก อบต.มาด้วย ตอนเราไปเชิญท่านบอกมาไม่ได้ แต่เม่ือท่านมา เราก็ต้องให้เกียรติท่าน 

เชิญท้ังกำานัน และนายก อบต. ร่วมกันเปิดงาน” ต้นเล่าถึงการรับมือกับสถานการณ์ 

เฉพาะหน้า

“การทำางานกับชาวบ้าน เราต้องไปดูเขาก่อน ไม่ใช่สั่ง และต้องรู้ว่าต้อง
ประสานงานกับใครเพื่อให้ข้อมูลกระจายไปในชุมชนมากที่สุด ชุมชนเดี๋ยวนี ้
เราไปสั่งเขาไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องทำาความเข้าใจชุมชนให้ถ่องแท้ก่อน”
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งานท่ีเกิด...ผลท่ีก่อ

ผลตอบรับจ�กชุมชนทำ�ให้ทีมง�นชื่นใจ และยิ่งดีใจม�กขึ้นเมื่อกำ�นัน และ 

น�ยก อบต.สนับสนุนงบประม�ณสมทบทุนอีกจำ�นวนหนึ่ง หลังจ�กเสร็จสิ้นกิจกรรม

ครใูนโรงเรยีนสะทอ้นใหแ้สนซึง่ไปตดิต�มผลฟงัว�่ นอ้งๆ สนใจและต่ืนเต้นกับรปูภ�พ

สวยๆ สว่นช�วบ�้นในชมุชนกร็ูสึ้กยนิดีทีน่กัศกึษ�ม�ทำ�อะไรเพือ่ชมุชน และอย�กให้

มีกิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องต่อไป ที่สำ�คัญคือ เกิดก�รรวมกลุ่มของเด็กและเย�วชน 

ในชุมชน โดยมีแสนเป็นตัวตั้งตัวตีรื้อฟื้นสภ�เด็กและเย�วชนของตำ�บลให้มีก�ร 

ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง

แสนเสรมิตอ่วา่ เดิมตำาบลกมี็สภาเดก็และเยาวชน แตเ่ปน็การจดัต้ัง โดยไมไ่ดม้กีจิกรรม

อะไรมากนกัจงึสลายตวัไปในท่ีสดุ ชว่งจดัคา่ยในตอนกลางคนื จงึใชโ้อกาสนีห้ารอืกบันอ้งๆ 

ที่มาเข้าค่ายว่า เรารื้อฟื้นสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาดีไหม ซึ่งน้องๆ ก็เห็นด้วย จึงรวบรวม

รายช่ือเสนอต่อ อบต. ซึ่งอบต.ก็ยินดีสนับสนุนการทำากิจกรรมของเยาวชน โดยสภาเด็ก

และเยาวชนได้เขา้ไปรว่มขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ มากข้ึน เชน่ กจิกรรมวนัเดก็ กีฬาหมูบ่า้น 

งานสงกรานต์ ฯลฯ

“จากที่ผู้ใหญ่ไม่เคยให้พื้นที่ คิดว่า เด็กไม่รู้เรื่องอะไร ไม่ยอมรับ จนมาเห็นว่า

เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชนได้ เป็นการเปลี่ยนมุมมอง ทำาให้เขา

ไว้วางใจกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น” แสนกล่าวย้ำาความเปลี่ยนแปลง

แม้ผลการทำากิจกรรมจะงอกงามอยู่ในใจ แต่ทีมงานก็ยังเสียดายที่ไม่สามารถทำา

กิจกรรมที่ตั้งใจไว้ได้ทั้งหมด ด้วยระยะเวลาที่จำากัด จึงยังไม่ได้สร้างสื่อเพ่ือการเรียนรู้แก่

น้องๆ ปฐมวัยอย่างที่ตั้งใจไว้ 

สำาหรับความเป็นเพื่อนในทีม ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจากการทำาโครงการครั้งนี้ 

ทำาให้แต่ละคนได้เรียนรู้กันและกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น การทำางานนอกห้องเรียนร่วมกัน 

อาจทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ ไมเ่ขา้ใจกนัเพราะมเีวลาว่างไมต่รงกนั ทำาใหบ้างคร้ังการทำางาน

ไม่ครบทีม จนกระทบกระทั่งกันบ้าง 

“เรามีกันน้อยคนอยู่แล้ว แต่พอทำาไปๆ เพื่อนหาย เหมือนเพื่อนไม่อยากทำา เหมือน

เราไปบังคับเขา เพราะมันเป็นงานที่ไม่ได้มีเกรดอะไร ก็ยอมรับว่าโกรธ ไม่พูดกับเพื่อน 

อยู่ระยะหนึ่ง” ต้นเล่าถึงความร้าวฉานในทีม

แต่เมื่อเวล�ผ่�นไป ก�รสำ�นึกผิดแล้วขอโทษก็ทำ�ให้ทีมง�นทุกคนผ่�นช่วงเวล�

ที่ย�กลำ�บ�กม�ได้ 

การเรียนรู้จากของจริงในการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมชน เป็นประสบการณ์ 

ที่สำาคัญสำาหรับทุกคนในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชนที่จะต้องไปฝึกงานในพ้ืนที่

และจบออกไปทำางานกับชุมชน 

“การทำางานกับชาวบ้าน เราต้องไปดูเขาก่อน ไม่ใช่สั่ง และต้องรู้ว่าต้องประสานงาน

กับใครเพื่อให้ข้อมูลกระจายไปในชุมชนมากที่สุด ชุมชนเดี๋ยวนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้แล้ว  

เพราะฉะนั้นเราต้องทำาความเข้าใจชุมชนให้ถ่องแท้ก่อน” ต้นย้ำาภาพการทำางานกับชุมชน 
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บรรย�ก�ศของก�รทำ�ง�นที่ได้รับก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�กชุมชน กล�ยเป็น 

คว�มประทับใจท่ีทำ�ให้ทีมง�นมีกำ�ลังใจและมีคว�มสุขในก�รทำ�กิจกรรมม�กขึ้น  

คว�มรู้สึกแรกท่ีตั้งใจทำ�ให้เสร็จๆ ไป กล�ยเป็นคว�มต้ังใจทำ�อย่�งใส่ใจม�กขึ้น 

ประกอบกับระหว่�งท�งของก�รทำ�กิจกรรมมีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�โครงก�รคอยถ�มไถ่

คว�มคืบหน้�ของง�นทำ�ให้รู้สึกอุ่นใจ

แม้จะเกิดเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้ใจหวั่น แต่เหตุก�รณ์ครั้งนั้นกล�ยเป็น “ภูมิคุ้มกัน” 

ให้ทีมง�นมีคว�มอดทนม�กขึ้น รู้จักปรับตัวแก้ปัญห� แม้กิจกรรมที่ทำ�จะไม่มีเกรด 

แต่ทีมง�นยังเลือกที่จะทำ�ต่อ เพร�ะเห็นว่�เป็นก�รฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งม�กขึ้น 

“เมื่อเรียนจบ ต้องออกไปทำางานจริง จะทำาให้เราเข้มแข็งมากขึ้น ไม่ใช่ว่าไปเจอ 

คนต่อว่า แล้วจะเลิกทำา การเจอแรงกดดันบ้างก็ทำาให้เราอดทนไดม้ากขึ้น” ต้นเล่า

ประโยชน์จากการทำากิจกรรมยังส่งผลโดยตรงต่อการเรียนในโปรแกรมพัฒนาชุมชน  

ที่ทีมงานสามารถนำามาปรับประยุกต์ใช้ได้ เช่น การทำางานในชุมชนที่ต้องรู้จักชุมชน  

ศึกษาว่าใครจะเป็นผู้ประสานงานได้ดีที่สุด หรือการใช้ทักษะการจัดการ เป็นช่างเชื่อม

ประสานขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจนงานสำาเร็จ 

คำ�ถ�มท่ีเคยถูกพ่ีๆ ชวนคิดไว้ว่� ทำ�ง�นอย่�งไรจึงจะไม่ฉ�บฉวย ทำ�อย่�งไรจึงจะ

สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ โครงก�รน้ีเป็นเสมือนแบบฝึกหัด ให้เจอจริง เจ็บจริง 

แก้ปัญห�เอง เข้�ใจ จนสุดท้�ยได้ค้นพบคำ�ตอบของคำ�ถ�มท่ีถูกท้�ท�ยด้วยตัวเข�เอง 

รวมถงึยงัได้โบนสัคอืคว�มกระจ�่งชดัถงึบทบ�ทนกัพฒัน�ชมุชน ศ�สตรท์ีเ่ข�มุง่ศกึษ�

เล่�เรียนพ่วงม�ด้วยอีกร�ยก�ร
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โครงการต่อเติมสีแต้มใจน้อง

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์ศรีสุดา ไชยวิจารย์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�คณมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช

สุทธิชัย วรรณสิทธิ์ สูไฮลา สะหลำาหมะ 

แสนภูมิ กล้าอยู่  อภินันท์ นาคกลัด 

ชญาศา ทองเทพ 

221Songkhla Young Active Citizen 3



222 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง

โครงการ ค.ส.ช. คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง

223Songkhla Young Active Citizen 3



224 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



225Songkhla Young Active Citizen 3



สิ่งที่เราทำาไป ทำาให้น้อง ๆ ได้สำารวจตนเองกับความผูกพันที่มีอยู่
ในชุมชน เมื่อรู้จักชุมชนมากขึ้น ก็เกิดความรักและเห็นคุณค่า 
ของหมู่บ้านของเขา ทำาให้เขามีพลังขึ้นมา นับเป็นจุดเล็ก ๆ ที ่
จุดประกายจิตอาสาที่เขาจะได้ทำาเพื่อสังคมต่อไปในวันข้างหน้า... 
เชื่อว่า การรู้ว่าชุมชนเขามีดี อย่างน้อยก็ทำาให้เขาเกิดจิตสำานึก

เพร�ะเป็นเพื่อนร่วมหอพัก ที่เคยขับเคี่ยวแข่งขันกีฬ�กันม�ตั้งแต่ปี 1 เมื่อชวน

ให้ร่วมทีมทำ�กิจกรรมในโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� น้ำ�-มุกด� มีเต็ม  

คณะนิติศ�สตร์ กับ ด้อน-วิลันด� จิเหล� ดี้-สุกัญญ� แอนิ่ม ป�ล์ม-สุรีพร เพชรศรี 

และญ�-มณิก� จิเหล� ซ่ึงเรียนคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช จึงเป็นส่วนผสมที่ต่�งแต่ลงตัว

“วนันัน้เดนิไปทีห่อ เพ่ือนถามวา่ ทำากจิกรรมไหม กต็อบตกลงโดยไมไ่ดค้ดิมาก เพราะ

ปี 4 แล้ว มีเรียนแค่ 3 วิชา เวลาว่างจึงมีเยอะ” น้ำาเล่าถึงการตกปากรับคำาร่วมทีมอย่างง่ายๆ

“โครงการแบบนีไ้ม่ได้มีคะแนน ใช้ใจล้วนๆ ส่วนตัวชอบลงพื้นที่ลุยๆ ไม่ค่อยชอบ

อยู่นิ่ง วิชาเรียนก็มีลงพื้นที่อยู่บ่อยๆ แต่ถ้าทำางานนี้เท่ากับว่าเราได้ฝึกฝนเพิ่มเติม” ดี้เล่า

ถึงแรงบันดาลใจในการร่วมทีม
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แต่ผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังของการทำางานคือ อ�จ�รย์เก๋-ศรีสุด� ไชยวิจ�รย์ ที่แนะนำาว่า 

เป็นโอก�สห�ประสบก�รณ์นอกมห�วิทย�ลัย เพื่อจะได้รู้จักชุมชน รู้จักเครือข่�ย  

โดยมีเง่ือนไขก�รทำ�ง�นท่ีทีมง�นตกลงกันไว้คือ ต้องเลือกทำ�ง�นในพื้นท่ีที่สม�ชิก 

คนใดคนหนึ่งในกลุ่มอ�ศัยอยู่ และต้องเป็นประเด็นปัญห�ที่เกิดขึ้นในชุมชนจริงๆ

ทีมงานต่างเสนอพื้นที่และประเด็นที่แต่ละคนสนใจ จนมาลงความเห็นว่าจะเลือก

ประเด็นและพื้นที่ที่น้ำานำาเสนอทำาโครงก�ร ค.ส.ช. คืนคว�มสุขให้ชุมชนช้�งกล�ง 

เน่ืองจากเด็กและเยาวชนในตำาบลหลักช้าง อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มคีา่นยิมและพฤตกิรรมเสีย่ง เชน่ เท่ียวเตร่ในเวลากลางคนื แต่งกายไมเ่หมาะสม ตามเพ่ือน 

อยากรู้อยากลอง ยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมทางลบ และไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณี 

ในชุมชน เพราะขาดการปลูกฝังที่ดีจากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำางาน 

ต่างถิ่น ทำาให้เยาวชนบางส่วนไปใช้เวลาว่างอยู่กับเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ประกอบกับ

ชุมชนไม่มีกิจกรรมที่ดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม แม้ในชุมชนจะมีทุนที่ดี เช่น  

วัดธาตุน้อย ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม แต่เยาวชนก็ไม่สนใจเข้าวัด หรือร่วมกิจกรรม 

เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมใดๆ 

แตเ่ม่ือรา่งโครงการสง่ไปทีส่งขลาฟอรัม่ ก็ถกูตกีลบั เพราะไมไ่ด้ระบกุลุม่เปา้หมายและ

พื้นที่ทำางาน พี่ๆ จ�กสงขล�ฟอรั่มจึงเข้�ม�จัดอบรมก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รให้ 

เน้นให้พวกเร�เรียบเรียง วิเคร�ะห์บริบทของพื้นที่ กำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย และ

ออกแบบกิจกรรมที่จะทำ�ในโครงก�ร ซึ่งมีแผนที่จะให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องร�วของ

ชุมชน สำ�รวจชุมชน และนำ�เสนอข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของโครงก�ร

คอื สร�้งจติสำ�นกึรกับ�้นเกดิ ปรบัเปลีย่นค�่นิยมและพฤติกรรมของเย�วชน ด้วยก�ร

ชักชวนนอ้งๆ กลุม่เป�้หม�ยศกึษ�เร่ืองร�วดีๆ ในชมุชน โดยหวงัว�่จะเป็นตัวกระตุ้น

ให้เด็กๆ เห็นคุณค่�ของบ้�นเกิดตนเอง 
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“กิจกรรมระดมของดีในชุมชน ทำาให้กลุ่มเป้าหมายพบว่า บ้านตนเองมีสิ่งดี ๆ 
มากกว่าที่เคยรับรู้ ข้อมูลที่รับรู้มาใหม่ กระตุ้นให้น้องบางคนสนใจจะตามไปดู
สิ่งที่เพื่อนนำาเสนอ ว่ามีอยู่จริงในชุมชนของตนเองหรือไม่ เพียงกิจกรรมแรก
ก็สามารถกระตุ้นต่อมความสนใจของเยาวชนได้ดี ทีมงานรู้สึกฮึกเหิม
เฝ้ารอวันที่จะพาน้องๆ ลงไปสำารวจชุมชนในกิจกรรมต่อไปตามที่วางแผนไว้”

ความท้าทายระหว่างการทำางาน

การทำางานเริม่ตน้ด้วยการประสานงานกบัผูอ้ำานวยการโรงเรยีนวดัจนัด ีตำาบลหลกัชา้ง 

อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อขออนุญาต 

ทำ�กิจกรรมกับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี 2 - 3 เนื่องจ�กเห็นว่�เป็นวัยท่ีมี 

คว�มเส่ียงม�กที่สุด แต่กว่าที่ทีมงานจะเริ่มทำางานกับกลุ่มเป้าหมายได้ต้องผ่านการ

ประสานงานและนัดหมายหลายครั้ง เนื่องด้วยโรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมาก อีกทั้งกลุ่ม

เป้าหมายก็มีภารกิจด้านการศึกษาท่ีต้องสอบ O-NET จนในที่สุดครูผู้ดูแลอนุญาตให้น้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

“เหตุผลท่ีพวกเราเลือกน้องๆ ช้ัน ม. 2 - ม. 3 เพราะเป็นวัยหัวโจกสุดๆ เกเรสุดๆ 

เราเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบว่า ถ้าจะหรอย (เกเร) ก็มาหรอยกับเราให้ถูกทาง  

แต่สุดท้ายกลับได้น้อง ม. 2 และเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยมาก” น้ำาเล่าเหตุผลการเลือก 

กลุ่มเป้าหมาย

เมื่อผิดแผนเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจ ด้วยคิดว่า แม้เด็กที่มา

รว่มกิจกรรมจะเป็นเดก็เรยีบรอ้ย แตด่ว้ยเปน็วยัเดยีวกนั และเปน็เพือ่นร่วมช้ันเรียนกบักลุม่

เดก็เกเร ก�รปรบัยทุธศ�สตรใ์หเ้พือ่นชวนเพือ่นน�่จะเปน็ท�งเลอืกหนึง่ในก�รทำ�ง�น

กิจกรรมแรกที่ทำากับกลุ่มเป้าหมายคือ กิจกรรมสันทนาการและสร้างความสัมพันธ์ให้

น้องได้รู้จักกัน พร้อมชักชวนให้น้องๆ รู้จักชุมชนตนเอง ผ่านการแบ่งกลุ่มคละสมาชิกจาก

แต่ละหมู่บ้าน ระดมของดีที่พบในชุมชนตนเอง แม้ว่าทีมงานจะศึกษาข้อมูลชุมชนมา 

ก่อนแล้ว แต่เลือกที่จะไม่บอกกับน้องตรงๆ 

“เราเลอืกทีจ่ะไมใ่ชว้ธิกีารอบรมหรอืสอนตรงๆ เพราะนึกถงึตนเองวา่ ถา้ต้องมา

นั่งฟังคงเบื่อ ดังนั้นแทนที่จะเอาอะไรไปใส่ให้น้อง เราก็สร้างเงื่อนไขให้น้องได้ค้นหา

ด้วยตนเองดีกว่า”

กิจกรรมระดมของดีในชุมชน ทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยพบว่� บ้�นตนเองมีสิ่งดีๆ 

ม�กกว่�ท่ีเคยรับรู้ ข้อมูลท่ีรับรู้ม�ใหม่ กระตุ้นให้น้องบ�งคนสนใจจะต�มไปดูส่ิงที่

เพื่อนนำ�เสนอ ว่�มีอยู่จริงในชุมชนของตนเองหรือไม่ เพียงกิจกรรมแรกก็ส�ม�รถ

กระตุ้นต่อมคว�มสนใจของเย�วชนได้ดี ทีมง�นรู้สึกฮึกเหิม เฝ้�รอวันที่จะพ�น้องๆ 

ไปสำ�รวจชุมชนในกิจกรรมต่อไปต�มที่ว�งแผนไว้
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แตแ่ลว้แผนทีว่างไวก้ต็อ้งสลาย เมือ่ทมีงานประสาน

กับคุณครูผู้รับผิดชอบเพื่อนัดหมายทำากิจกรรมครั้งต่อไป

จึงพบว่า ภารกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่เอื้อต่อ

การจัดกิจกรรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ครั้นขออนุญาตจัด

กจิกรรมในวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ครกูบ็า่ยเบีย่งด้วยเหตผุล

ว่า หากให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรม ครูก็ต้องมา ไม่ได้หยุด

พักผ่อน ทำ�ให้ทีมง�นบ�งคนอ�รมณ์กรุ่นโกรธจนต้อง

เดินหนี เหลือแต่น้ำ�อยู่เป็นเพ่ือนด้อนซ่ึงเป็นหัวหน้�ทีม

ที่ต้องอดทนข่มใจห�รือกับคุณครูต่อไป 

“ที่ยับยั้งใจไว้ได้ เพราะหมดแรง หมดกำาลังใจ คือ 

รู้ตัวว่า ถ้ายังยืนอยู่ตรงน้ันคงเก็บกดไว้ไม่ได้ เพราะ 

ตัวเองเป็นคนแรง เลยให้ด้อนเคลียร์ดีกว่า โครงการเราก็

ดำาเนินการมาหมดแล้ว อยู่ดีๆ ก็มาหยุดชะงักตรงนั้น”  

ดี้สารภาพถึงการจัดการความรู้สึกไม่พึงใจของตนเอง

ขณะท่ีด้อนเสริมว่า เธอก็ส่ันเหมือนกัน จริงๆ ตอนน้ัน

อยากร้องไห้มาก แต่ก็พยายามเสนอว่า วันนั้นได้ไหม  

วันนี้ได้ไหม แต่โดนปฏิเสธทุกข้อเสนอ

ทีมง�นทั้งหมดอยู่ในอ�ก�รจิตตก เดินกลับไป 

ขึ้นรถ ต่�งคนต่�งพูดอะไรไม่ออก กำ�ลังใจถูกทำ�ล�ย

สูญสิ้น ปล่อยให้เกิดภ�วะสุญญ�ก�ศของก�รทำ�ง�น

ตลอด 2 สัปด�ห์ต่อม�

“เครียดมาก คิดว่าทำาอย่างไรดี พาเพื่อนมาแล้วเจอ

ปัญหาแบบน้ี กลับไปก็ถามด้อนว่าจะเอาอย่างไรต่อ  

ด้อนบอกว่า เดี๋ยวคุย ตอนนี้ยังไม่อยากคุย” น้ำาในฐานะ

เจ้าถิ่นเล่าถึงความกังวลใจ

ด้อนเสริมต่อว่า เงียบไป 2 วัน กว่าจะบอกปัญหา 

ให้อาจารย์เก๋ อาจารย์ก็บอกว่าให้ค่อยๆ คิด เด๋ียวค่อย

ประสานงานใหม่ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ 

มุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้�งจิตสำ�นึกพลเมือง

จ�กฐ�นง�นของเย�วชนและคว�มเปน็ชมุชนเขม้แขง็” 

ซึ่งสงขลาฟอรั่มจัดขึ้นที่ชุมชนคลองแดน อำาเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา เป็นโอกาสท่ีเยาวชนแต่ละโครงการได้นำา

เสนอความก้าวหน้า และบทเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ทำางาน ปัญห�ที่ทีมง�นประสบพอเจอ ถูกนำ�เสนอต่อ

ท่ีประชมุเพือ่ขอคำ�แนะนำ� และมขีอ้เสนอจ�กท่ีประชมุ
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ให้ประส�นง�นกับวัด หรือชุมชนโดยตรง จุดประก�ย

คว�มหวงัใหกั้บทมีง�นอกีครัง้ รวมทัง้ก�รกระตุน้ของ

ป้�หนู1 ที่บอกว่� “ปัญหามันมีวิธีแก้ ถ้าคุณแก้ได้  

คุณก็จะสามารถทำาอะไรที่มันท้าทายได้อีกระดับ” 

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น บุคคลเบ้ืองหลังท่ีเป็นแรงผลัก

สำ�คัญให้ยังทำ�ง�นต่อคือ อ�จ�รย์เก๋ เพร�ะไม่อย�ก

ใหอ้�จ�รยผิ์ดหวงั ประกอบกบัน้องๆ ทีม่�ทำ�กจิกรรม

กับเร�คอยถ�มไถ่ม�ท�งเฟซบุ๊ก และไลน์อยู่ตลอด  

คือแรงใจที่ทำ�ให้พวกเร�ก้�วต่อ

เม่ือมุง่มัน่จะกา้วตอ่ไป ทีมงานระดมสมองออกแบบ

การทำางานใหม่ คร้ังแรกๆ ด้วยอ�รมณ์โกรธท่ียังคุกรุ่น 

ทีมง�นตั้งใจจะเข้�พบผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเพื่อ 

รอ้งเรยีนขอ้ตดิขดั แตเ่ม่ือไดค้ดิทบทวนถงึขอ้ดขีอ้เสยี

ว่�อ�จจะสร้�งผลกระทบทำ�ให้น้องๆ ที่ม�ร่วม

กิจกรรมเดือดร้อน หรืออ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้ง

ระหว่�งผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนกับคุณครู ทีมง�นจึง

ปฏิเสธท�งเลือกนี้ และเลือกเดินหน้�ทำ�ง�นต่อโดย

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และคว�ม

พร้อมของทีมง�น 

1  พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม

“พวกเราคดิกันวา่ จะจดักิจกรรมอยา่งไรให้มีคณุภาพ

มากที่สุด โดยเปลี่ยนมาเป็นการเดินรณรงค์แทน ซึ่งมันก็

ไม่ได้แย่ เป็นทางเลือกหนึ่ง ทำาให้เรารู้จักการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า แทนที่จะดันทุรังทำากิจกรรมไปตามแผน

เดิมทกุอย่าง เราก็เปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ แมจ้ะ

ผิดแผน แต่ยังได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว”้ ด้อนเล่าถึง

การปรับวิธีการทำางาน

การวางแผนการทำางานในครัง้นี ้ทีมงานประสานงาน

กับผู้ใหญ่บ้าน โดยขอจัดกิจกรรมที่วัด และปรับกิจกรรม

ให้กระชับมากขึ้น เพราะเวลาเหลือน้อยทำาให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรมสำารวจชุมชนได้ จึงปรับเปลี่ยนแผนโดยเชิญ

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชนมาให้ข้อมูลกับน้องๆ แทน และ 

ครั้งนี้ทีมงานได้ประสานงานกับตัวแทนของน้องโดยตรง 

“ใช้การประชุมทางโทรศัพท์ มีน้องคนหนึ่งเป็น

ตัวแทนน้องๆ ในโรงเรียน เพราะต้องหาข้อสรุปร่วมกัน  

ถามทุกคนว่าจะทำาอะไร อย่างไร ให้น้องร่วมวางแผนด้วย 

เพือ่ใหน้อ้งรบัรูว้า่จะมกิีจกรรมอะไรบา้ง และตรงกบัความ

ตอ้งการของนอ้งหรือไม ่ตอ้งเอานอ้งเปน็ตวัตัง้ แลว้เรา

คอ่ยปรบัแผนตามนอ้ง” ดีเ้ลา่วธิกีารทำางานรว่มกบันอ้งๆ 
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“น้องมีข้อเสนอว่า อยากให้การเรียนรู้เป็นแบบสบายๆ ไม่เครียด และขอให้กิจกรรม

เสร็จภายในบ่ายสามโมง” น้ำาบอก

การเตรียมตัวจัดกิจกรรมคร้ังใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก ทีมง�นประส�นปร�ชญ์ช�วบ้�น

เพื่อเตรียมข้อมูลที่จะถ่�ยทอดสู่กลุ่มเป้�หม�ย เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน  

สถานที่สำาคัญในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำาคัญต่างๆ ของ

ชุมชน เป็นต้น

พร้อมๆ กันนั้นก็มีการประสานงานกับน้องเพ่ือขอรายชื่อคนที่จะมาร่วมกิจกรรม  

น้ำาทำาหนา้ทีป่ระสานงานกบัผูป้กครองของนอ้งๆ ถงึบา้นเพือ่ขออนญุาตใหม้ารว่มกจิกรรม 

ในวนัจดักจิกรรมกลุม่เป้าหมายทีเ่ดมิม ี30 คน แจ้งความจำานงเข้าร่วมกจิกรรมเพียง 13 คน 

แต่มีน้อง 3 คนที่มาถ่ายภาพกับป้ายงานแล้วกลับเลย จึงเหลือน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมเพียง 

10 คน

“เจอน้องๆ ทำาแบบนี้ เราก็พูดอะไรไม่ออก ก็ได้แต่มองหน้ากันว่า มีแบบนี้ด้วยเหรอ 

แต่ก็ไม่ได้เสียกำาลังใจ เพราะคิดเสียว่าเป็นการคัดกรองคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจริงๆ”  

ดี้เล่าอย่างติดตลก 

กิจกรรมภาคเช้าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน ทีมงาน

แนะนำาให้น้องๆ จับประเด็นสำาคัญจากเรื่องราวที่ปราชญ์ชาวบ้านเล่า โดยเน้นให้น้องได้

รู้จักชุมชน รู้ปัญห� และนำ�เสนอวิธีแก้ปัญห� แล้วนำ�ม�จัดทำ�เป็นสื่อในช่วงบ่�ย  

โดยใช้รปูแบบของเครือ่งมอืศกึษ�ชุมชน เชน่ ปฏทินิประเพณี วฒันธรรมชมุชน แผนที่

เดนิดนิ ฯลฯ กอ่นทีจ่ะพ�กนันำ�สือ่ทีส่ร�้งสรรคเ์ดินรณรงคส์ือ่ส�รในชมุชนต้ังแต่ตลาด

จนถึงสถานีรถไฟ 

ประสบการณ์สร้างทักษะชีวิต

นอกจากการเดินรณรงค์ สื่อสารในวันที่จัดกิจกรรมแล้ว น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้

ขอสื่อที่สร้างสรรค์ร่วมกันกลับไปด้วย เพราะอย�กไปนำ�เสนอในกิจกรรมหน้�เส�ธงว่�

สุดสัปด�ห์ท่ีผ่�นม�พวกเข�ได้ไปเรียนรู้อะไรม�บ้�ง ซึ่งสิ่งที่น้องๆ คิดทำ�ก็เข้�ท�งที่

ทีมง�นคิดไว้ คืออย�กให้น้องๆ เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่เรื่องร�วของชุมชน เข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน

“ด้วยอารมณ์โกรธที่ยังคุกรุ่น ทีมงานตั้งใจจะเข้าพบผู้อำานวยการโรงเรียน
เพื่อร้องเรียนข้อติดขัด แต่เมื่อได้คิดทบทวนถึงข้อดีข้อเสียว่าอาจจะสร้าง
ผลกระทบทำาให้น้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมเดือดร้อน หรืออาจทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้อำานวยการโรงเรียนกับคุณครู ทีมงานจึงปฏิเสธทางเลือกนี้ 
และเลือกเดินหน้าโดยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
ความพร้อมของทีมงาน” 
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“ส่ิงท่ีเราทำาไป ทำาให้น้องๆ ได้สำารวจตนเองกับความผูกพันที่มีอยู่ในชุมชน  

เมื่อรู้จักชุมชนมากข้ึน ก็เกิดความรักและเห็นคุณค่าของหมู่บ้านของเขา ทำาให้เขามี

พลังขึ้นมา นับเป็นจุดเล็กๆ ที่จุดประกายจิตอาสาที่เขาจะได้ทำาเพื่อสังคมต่อไปใน 

วันข้างหน้า” ด้อนเล่า 

“เชื่อว่า การรู้ว่าชุมชนเขามีดี อย่างน้อยก็ทำาให้เขาเกิดจิตสำานึก” ดี้สะท้อน

เมื่อมองย้อนกลับไปในวันวาน ทีมงานบอกว่า ประสบการณ์จากการทำางานทำาให้ 

พวกเธอเติบโตขึ้น การได้รู้จักแก้ไขสถานการณ์ ต้ังแต่การได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับท่ี 

คาดหวังไว้ หรือการถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี

“ความตั้งใจแรกที่จะเปลี่ยนน้องที่เกเรให้หันมารักบ้านเกิด ลดพฤติกรรมเสี่ยง แต่พอ

ทำาจรงิ เราไดเ้ดก็เรยีบรอ้ยมารว่มกิจกรรม กพ็ยายามสร้างใหเ้ดก็เรียบร้อยทำางานเป็น และ

เป็นแกนนำาในการสื่อสารกับเพื่อนๆ ต่อไป” ด้อนเล่า

กระท่ังการเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธที์น่้ำาสะทอ้นวา่ รูจ้กันอ้งๆ เย�วชนในชมุชน

ม�กขึ้น จ�กแค่เคยเป็นคนคุ้นหน้�คุ้นต� ก็ได้รู้จักชื่อ ได้สัมผัสก�รทำ�ง�นร่วมกัน  

จนให้เกิดคว�มแน่นเฟ้นม�กขึ้น 

ก�รได้ลงมือทำ�เป็นประสบก�รณ์ท่ีมีค่� ทีมง�นตระหนักลึกซึ้งถึงคว�มเป็น

ธรรมช�ติของชีวิตว่� “ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิด มันไม่ได้สวยงาม

อย่างแผนที่เราวางไว้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่า เราจะรับมือกับ

มันอย่างไร” แต่เมื่อผ่�นพ้นม�ได้ ประสบก�รณ์และบทเรียนที่เกิดจ�กก�รลงมือทำ� 

และแก้ปัญห�จึงกล�ยเป็นทักษะติดตัวที่จะคงอยู่กับแต่ละคนตลอดไป
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โครงการ ค.ส.ช.  
คืนความสุขให้ชุมชนช้างกลาง

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อาจารย์ศรีสุดา ไชยวิจารย์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทีมทำ�ง�น คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช

วิลันดา จิเหลา มุกดา มีเต็ม 

สุรีพร เพรชศรี  สุกัญญา แอนิ่ม 

มณิกา จิเหลา 
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ปฏิบัติการคืนความสุขแด่คนชรา

โครงการมอบความสุขแด่คนชรา
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การปรับบทบาทจาก “ผู้รับ” สู่การเป็น “ผู้ให้” เป็นสิ่งที่ทำาแล้ว 
รู้สึกสบายใจ ซึ่งหากมองในมุมกลับกัน นอกจากประสบการณ์
การทำางานที่เพิ่มขึ้นแล้ว...ยังได้รับความสุขทางใจกลับมา และ
ความสุขที่ว่าคงหาได้ไม่ง่ายนัก หากไม่ได้ทำาลงมือทำาด้วยตัวเอง
อย่างจริงจังและตั้งใจ

ปี พ.ศ.2544 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า

ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และมีการประมาณการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2564 

ประเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณ ์(สำานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนษุย,์ พ.ย.2557) แตก่ารเตรยีมพรอ้มในเร่ืองนีย้งันา่เปน็หว่งอยู ่เพราะ

ยังไม่มีความชัดเจนในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว การดูแลผู้สูงอายุจึงเป็น 

โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคมไทย

ที่ชุมชนสะพ�นดำ�เขตเทศบ�ลเมืองคลองแห อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�  

ก็เช่นเดียวกัน ภ�พผู้สูงอ�ยน่ังเฝ้�บ้�นอย่�งโดดเด่ียวท่ีมีให้เห็นอยู่ท่ัวไป ได้จุดประก�ย

ให้กลุ่มเย�วชน Happy heart จ�กโรงเรียนส่งเสริมศ�สน�วิทย�มูลนิธิ ซึ่งประกอบไป

ด้วย ฮ�กิม-วินิจ ส�มัน อ�ณัติ หลีน�ยน้ำ� ชะห์-ฮ�รีษะ หะยีอุม� นี-รอฮ�นี หมัดสะอิ 

และ รลุ-ครีลูว�ลีดะ๊ ยโูซะ “อ�ส�” เข�้ม�สร�้งรอยยิม้และคว�มสขุให้กบัคนชร� ดว้ย

คิดว่� คว�มโดดเดี่ยวในช่วงบ้ันปล�ยชีวิตของผู้สูงอ�ยุเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกมองข้�ม 
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จงึคดิทำ�โครงก�รมอบคว�มสุขแดค่นชร� โดยมเีป�้หม�ยคอื สร�้งคว�มรู ้คว�มเข�้ใจ

เกีย่วกบัก�รดแูลและป้องกนัโรค สร�้งเสรมิใหค้นชร�ในชมุชนมกีำ�ลงัใจในก�รใชชี้วติ 

หนัม�ดแูลสขุภ�พของตนเอง ทัง้ยงัค�ดหวงัว�่ สิง่ทีพ่วกเข�ทำ�จะชว่ยกระตุน้ใหค้นใน

ชุมชนหันม�สนใจและใส่ใจผู้สูงอ�ยุในชุมชนม�กขึ้น

จากคำาถามสู่การลงมือทำา

“ทำาไมคนชราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว” คือ คำาถามที่ ฮากิม ถามกับตัวเองเมื่อเจอ

ภาพหญิงชราน่ังเหม่อลอยอยู่คนเดียวหน้าบ้าน เม่ือคร้ังลงพ้ืนท่ีชุมชนสะพานดำาเป็นคร้ังแรก 

เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ อาทิ จำานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ประจำาตัว อาหารการกิน ความเป็นอยู่ รวมไปถึงสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

ฮากิมเล่าว่า เหตุผลที่ทีมงานเลือกพื้นที่ชุมชนสะพานดำา เพราะอาณัติหนึ่งในสมาชิก

กลุ่มเป็นคนในชุมชน และชุมชนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก น่าจะง่ายต่อการ

ประสานงานและเดินทางมาทำาโครงการ โดยมีม๊ะหรือแม่ของอาณัติเป็นคนติดต่อ  

พาเยาวชนเข้าไปทำาความรู้จักผู้สูงอายุในชุมชน ท้ังนี้ทีมงานตั้งเป้าหมายลงพ้ืนที่สำารวจ

ข้อมูลจาก 20 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นจำานวนที่ทีมงานคิดว่าสามารถดูแลได้ทั่วถึง และเพื่อใช้

เป็นกรณีศึกษาสำาหรับบ้านที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการต่อไป

ก�รลงพื้นที่ครั้งแรกนี้จึงเป็นก�รไปทำ�คว�มรู้จักกับสภ�พพื้นที่และแนะนำ�ตัว 

ทมีง�น ว�่เปน็ใครม�จ�กไหน ทำ�โครงก�รอะไรกบัช�วบ�้น ยงัไมไ่ด้เน้นก�รเกบ็ขอ้มลู

ม�กนัก แตก่ท็ำ�ให้ทีมง�นเห็นสภ�พท่ีแทจ้รงิในก�รดำ�เนินชวีติของผูส้งูอ�ยใุนชมุชน

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันภ�พหญิงชร�ที่น่ังเหม่อลอยอยู่คนเดียวก็กระทบใจ 

ให้ทีมง�นยิ่งมีคว�มมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มคว�มมีชีวิตชีว�แก่คนชร�ในชุมชนแห่งนี้
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“แม้การศึกษาดูงานที่สถานสงเคราะห์คนชราจะไม่มีการทำากิจกรรมใดๆ 
แต่ทีมงานก็ได้เรียนรู้ถึงอาหารการกินของคนชราที่จะไม่กระทบกับโรค
ประจำาตัวของแต่ละคน และการปรับตัวในการเข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุ
ที่แต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน” 

ฮากมิบอกวา่ ขอ้มลูทีท่มีงานคน้พบจากการลงพ้ืนทีค่ร้ังแรกคอื คนชราในพ้ืนทีช่มุชน

สะพานดำา อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแออัด เพราะชุมชนนี้

มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ในชุมชนแทบจะไม่พบคนวัยกลางคนเลย ส่วนใหญ่พบแต่คนชรา 

ซ่ึงมักจะอาศยัอยูร่ว่มกบัหลานๆ ทีอ่ายุนอ้ย เดก็บางคนยงัไมส่ามารถชว่ยตัวเองได้ จึงเปน็

ภาระของคนชราต้องดูแล นอกจากนี้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้านอื่นๆ เช่น การถูก

ทอดทิ้งจากลูกหลานทำาให้เกิดความรู้สึกเหงา น้อยเนื้อต่ำาใจ สภาพความเป็นอยู่และ 

สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต ปัญหาความยากจน และปัญหาความเจ็บป่วย เป็นต้น

ร่วมคิด ร่วมวางแผน

หลังลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นแล้ว ทีมงานได้ออกแบบแผนการทำาโครงการ 5 ข้ันตอน 

คือ 1. ขั้นว�งแผน หากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ รวมถึงกำาหนดแผนการทำางานตลอดทั้ง

โครงการ 2. ห�ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ โดยไปศึกษาดูงานที่สถานสงเคราะห์คนชรา และ

หาข้อมูลจากห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.รวบรวม

ข้อมูล นำาข้อมูลจากการสำารวจขณะลงพื้นที่ และข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถาน 

สงเคราะห์ฯ มาจัดหมวดหมู่ คัดกรองเนื้อหา เพื่อนำาไปใช้ทำาสื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ 

4.ทำ�สื่อสร้�งก�รเรียนรู้เรื่องก�รดูแลตัวเองให้ผู้สูงอ�ย ุ ใช้ประกอบการอธิบายขณะ

ลงพื้นที่ โดยทีมงานเลือกใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และ 5.ประเมินและ

สรุปโครงก�ร ด้วยการจัดทำาแบบสอบถามและประเมินความสำาเร็จของโครงการ

ฮากิมระบุว่า กว่าจะไดแ้ผนการทำางานทีล่ะเอยีดแบบนี ้ทมีงานต้องประชุมพดูคยุ เพือ่

ให้ทกุคนเหน็ภาพรวมของการทำางานตรงกนั พรอ้มทัง้แบง่บทบาทหนา้ที ่และกำาหนดหวัขอ้

การเก็บข้อมูลเพื่อให้แต่ละคนมี “แนวท�ง” ในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และมีอ�จ�รย์ 

ศุภวัฒน์ เสม�สี อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�คอยดูแล โดยก่อนเริ่มงานแต่ละขั้นทีมงานจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกันเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงมือทำางานทุกครั้ง

เรียนรู้...เพ่ือเข้าใจ

หลังแผนการทำางานชัดเจน ทีมงานพากันไปศึกษาดูงานที่สถานสงเคราะห์คนชรา

จังหวัดสงขลา เพ่ือขอข้อมูลความรู้เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นไปท่ีอาหารการกิน การดูแล

ร่างกายและสภาพจิตใจ ซึ่งฮากิมยอมรับว่า เป็นคร้ังแรกที่ได้ไปสถานสงเคราะห์คนชรา 
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ทำาใหเ้ขาไดม้โีอกาสสงัเกตการณแ์ละรบัรูเ้รือ่งราวชวีติของ

ผู้สูงอายุที่มารวมตัวกันภายใต้ความหลากหลายของที่มา 

อารมณ์ ความคิด และสภาพจิตใจ 

“คร้ังแรกท่ีไปสถานสงเคราะห์คนชรา เห็นคนแก่ทุกคน

ดเูงียบๆ ตา่งคนตา่งนัง่นิง่ๆ เหมือนไม่มีอะไร พอพวกผม

จะกลบัและร่ำาลากันเป็นท่ีเรยีบรอ้ย สกัพักจงึยอ้นกลบัไป

ที่นั่นอีกครั้งเพื่อดูปฏิกริยาของคนชรา ปรากฏว่าบางคน

ก็ทะเลาะกัน บางคนเอะอะโวยวายใส่เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงเป็นภาพ

ที่แตกต่างจากที่เห็นอย่างสิ้นเชิง สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้

ความว่าเป็นเรื่องปกติ ต่างคนต่างมาจากหลากหลายที่ 

ตา่งคนตา่งไมย่อมลงรอยกนั เจา้หนา้ทีต่อ้งทำาความเขา้ใจ

พูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาอยู่ร่วมกันแบบเข้าอก

เข้าใจ” 

อยา่งไรกต็าม ก�รไปศกึษ�ดงู�นทีส่ถ�นสงเคร�ะห์

คนชร�คร้ังน้ีทำ�ให้ทีมง�นได้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองอ�ห�ร

ก�รกินของคนชร�ท่ีทำ�ให้ไม่กระทบกับโรคประจำ�ตัว 

และฝึกก�รเข้�ไปพูดคุยกับผู้สูงอ�ยุที่แต่ละคนมีนิสัย

ไม่เหมือนกัน 

“พอไดเ้ข้าไปพูดคยุกบัผูส้งูอายุกท็ำาใหไ้ดรั้บรู้ปัญหา 

เช่น บางคนลูกหลานทิ้ง สามีเสียชีวิต หรือบางคนอยู่ 

คนเดียว ซึ่งวันที่เข้าไปนั่งคุยกับผู้สูงอายุบางคนเขาเหงา 

พอเราเข้าไปคุยด้วย เขาก็จะเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้ฟัง  

ดูสีหน้าเขามีความสุขที่ได้พูดคุยเล่าเรื่องในอดีต” 

การได้สัมผัสกับผู้สูงอายุทำาให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่า 

การเข้าหาเขาเป็นเรื่องสำาคัญ ฮากิมเล่าว่า เรื่องที่ไม่ควร

มองขา้มคอืเรือ่ง “ม�รย�ทก�รทกัท�ย” แมอ้าจจะดเูปน็

เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของผู้สูงอายุ 

ซึ่งการทักทายนั้นต้องทักทายให้ถูกต้องตามหลักศาสนา

ด้วย ผู้สูงอายุท่ีเป็น “ไทย-พุทธ” การเข้าหาต้องยกมือไหว้ 

ส่วนผู้สูงอายุท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะต้องกล่าวคำาทักทาย

ดว้ยการให ้“สล�ม” โดยใชค้วามออ่นนอ้มถอ่มตน เพราะ

เชื่อว่า “การเข้าไปพูดคุยผู้สูงอายุก็เหมือนการเข้าไปหา 

ผู้ใหญท่ั่วๆ ไป เราเป็นเด็กกว่าต้องมีสัมมาคารวะแล้วเขา

จะให้ความเมตตาเอ็นดูเราเอง” ฮากิมเล่าถึงเทคนิคการ 

“เข้�ห�” เพื่อที่จะ “เข้�ถึง” หัวใจของผู้สูงวัย
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หลังกลับจ�กศึกษ�ดูง�น ทีมง�นได้รวบรวมข้อมูล

ต่�งๆ ม�จัดทำ�สื่อ ซึ่งเมื่อวิเคร�ะห์โรคประจำ�ตัวของ

ผู้สูงอ�ยุที่มักจะพบทั่วไปคือ โรคหัวใจ โรคเบ�หว�น 

และโรคคว�มดัน ทีมง�นจึงจัดกลุ่มเน้ือห�ท่ีจะนำ�เสนอ 

โดยแบ่งเป็น ส�เหตุก�รเกิดโรคในผู้สูงอ�ยุ ก�รดูแล

ตัวเองและก�รหลีกห่�งจ�กโรค ก�รออกกำ�ลังก�ย 

เป็นต้น ซึ่งมีข้อปฏิบัติหล�ยอย่�งให้พึงตระหนัก เช่น 

ควรปรุงอ�ห�รรสช�ติอ่อนๆ ก�รเคล่ือนไหวร่�งก�ย 

เช่น ก�รขึ้นลงบันได หรือก�รเข้�ห้องน้ำ�ท่ีต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยตั้งใจที่จะจัดทำ�เป็นแฟ้ม

ข้อมูลสุขภ�พสำ�หรับผู้สูงอ�ยุร�ยคน และมีสื่อสร้�ง

ก�รเรียนรู้ประกอบอยู่ด้วย

 

ปฏิบัติการคืนความสุขแด่คนชรา

เมือ่สือ่พรอ้ม ทมีงานพรอ้ม กถ็งึเวลาของปฏบิตักิาร

คืนความสุขแด่คนชรา โดยครั้งนี้นอกจากจะไปเยี่ยมบ้าน

แต่ละหลังท่ีมีคนชราแล้ว ทีมงานยังนำาสื่อที่มีเน้ือหา 

เกีย่วกบัการดแูลตนเองของผูส้งูอายไุปมอบใหด้ว้ย ฮากมิ

บอกว่าทีมงานต้ังใจทำาโครงการน้ี เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความสุข 

ภายใต้วิธีคิดง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีดี

ระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน การเอาตัวไปคลุกคลีใกล้ชิด

เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย โดยหวังว่�โครงก�รน้ีจะ

ส�ม�รถสร�้งรอยย้ิมและกำ�ลงัใจ รวมทัง้เปน็ก�รเสรมิ

คว�มรู้ให้คนชร�ส�ม�รถดูแลตัวเองในเรื่องโรคภัย 

ไข้เจ็บและก�รรับประท�นอ�ห�รให้ได้ส�รอ�ห�รท่ี

ครบถ้วน 

“พวกเราจัดทำาสือ่ในรปูแบบแฟม้ประจำาตัว โดยแยก

แต่ละแฟ้มว่า ข้อมูลน้ีเป็นของใคร มีโรคอะไรบ้าง พร้อมท้ัง

ขอ้ควรระวงัในการดูแลสขุภาพ เชน่ ลดการกนิผงชรูส หรือ

ลดขนมหวาน อาหารมัน และการออกกำาลังกาย เป็นต้น 

เนื่องจากในหมู่บ้านตอนเช้าส่วนใหญ่จะขายข้าวเหนียว

ไก่ทอด ปาท่องโก๋ ขนมจีน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนใต้ที่จะ

กินอาหารพวกน้ี ทำาให้ต้องระมัดระวังเร่ืองความหวาน 

และความมันเป็นพิเศษ”

หลงัจากมอบสือ่แกผู่ส้งูอายุทีแ่ตกต่างกนัตามโรคภัย

ไข้เจ็บแล้ว ทีมงานยังติดตามความคืบหน้าโครงการด้วย

การเก็บข้อมูลและทำาแบบสอบถามลูกหลานท่ีดูแล รวมถึง
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“ผลสรุปจากแบบสอบถามพบว่า ผู้สูงมีการปรับตัวและดูแลตัวเองได้ดีขึ้น 
มีบางคนที่เริ่มปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร เช่น งดอาหารทอด อาหารมัน 
และออกกำาลังกายง่ายๆ ตามแบบที่แนะนำาไว้ในสื่อ รวมทั้งมีสภาวะจิตใจที่
สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน หายเหงาจากการที่มีเยาวชนมาให้ความสนใจ ทำาให้
ผู้สูงอายุหลายๆ คนเริ่มเปิดโลกของตน มีการพูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้น”

ผู้สูงอายุ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวก่อนและหลังใช้สื่อ ซึ่งผลสรุปจ�กแบบสอบถ�ม

พบว�่ ผูส้งูมกี�รปรบัตวัและดูแลตวัเองได้ดีขึน้ มบี�งคนท่ีเริม่ปรบัเปลีย่นก�รบรโิภค

อ�ห�ร เชน่ งดอ�ห�รทอด อ�ห�รมนั และออกกำ�ลงัก�ยง่�ยๆ ต�มทีแ่นะนำ�ไวใ้นสื่อ 

รวมทั้งมีสภ�วะจิตใจที่สดชื่น แจ่มใส เบิกบ�น ห�ยเหง�จ�กก�รที่มีเย�วชนม�ให้

คว�มสนใจ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุหล�ยๆ คนเริ่มเปิดโลกของตน มีก�รพูดคุยกับคนรอบข้�ง

ม�กขึ้น 

 

“ทีมเวิร์ก” ดีกว่า “ฉายเด่ียว”

เมื่อถามถึงความยากง่ายของการทำาโครงการนี้ ฮากิมในฐานะเหรัญญิกที่มีหน้าที่

เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เป็นผู้จัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ของกลุ่ม บอกว่าหน้าที่นี้ไม่ยาก เพราะทุกคนมีวินัยในการเบิกจ่าย พร้อมยอมรับว่า สิ่งที่

ย�กที่สุดของก�รทำ�ง�นนี้คือ ก�รนำ�คว�มคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่มม�รวมกันเพื่อ

สรุปเป็นข้อมูลที่เข้�ใจง่�ยให้ผู้สูงอ�ยุได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่เป็น

เนื้อหาพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำาวัน แต่กว่าจะสรุปเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ดีที่สุด เข้าใจง่ายที่สุด 

ก็มีการถกเถียงโต้แย้งกันในกลุ่มนานพอสมควร 
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“สิ่งที่ยากที่สุดของการทำางานนี้คือ การนำาความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
มารวมกันเพื่อสรุปเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์”

แตเ่ม่ือไดย้อ้นคดิ ฮากมิยนืยนัว่า แมก้�รทำ�ง�นเปน็กลุม่อ�จจะมกีระบวนก�รหรอื

ข้ันตอนท่ีต้องกล่ันกรองคว�มคิดและเสร็จช้�กว่�ก�รทำ�ง�นคนเดียว แต่เข�ยังคิดว่� 

ก�รทำ�ง�นแบบกลุ่มดีกว่� เพร�ะมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดจ�กเพื่อนๆ ช่วยให้ได้ 

คำ�ตอบที่ส�ม�รถตอบโจทย์หรือเป้�หม�ยโครงก�รได้ดีกว่� ทั้งยังมีเนื้อห�ครบถ้วน

สมบูรณ์ม�กกว่�ก�รทำ�ง�นคนเดียว 

“ส่ิงท่ีต้องปรับตัวตอนทำางานของทีมท่ีผ่านมา คือการวางแผนจัดสรรเวลาของแต่ละคน

ใหว้า่งตรงกนัเพ่ือมารว่มประชมุ และการสรปุงานของแต่ละคนว่าไปถงึไหน ติดขดัอะไรบา้ง 

เพราะพวกเราเรียนอยู่คนละห้อง บางครั้งใช้เวลาประชุมคุยงานกันในคาบโฮมรูมบ้าง  

คาบว่างบ้าง ซึ่งผลจากการทำางานในโครงการนี้ทำาให้ในกลุ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้น”

 

สายสัมพันธ์ท่ีถูกถักทอ

“อยากเป็นบรุษุพยาบาลครบั” ฮ�กมิบอกเล�่คว�มฝนัถงึอ�ชพีในอน�คต พรอ้ม

ใหเ้หตผุลว�่เป็นวชิ�ชพีทีไ่ดช้ว่ยเหลอืคนอ่ืน โดยเริม่รูส้กึว�่ก�รชว่ยเหลือเพือ่นมนษุย์

และก�รมีจิตอ�ส�คือก�รกอบกู้คว�มสุขให้คนที่กำ�ลังมีคว�มทุกข์กลับม�ยิ้มอีกครั้ง

แม้การทำางานในโครงการนีจ้ะตอ้งทำาควบคูไ่ปกบัการเรียน แต่ฮากมิบอกวา่ ไมไ่ดเ้พิม่

ภาระแต่อย่างใด เขาสามารถทำาทั้งสองอย่างควบคู่กันได้ ขณะเดียวกัน ก�รปรับบทบ�ท

จ�ก “ผู้รับ” สู่ก�รเป็น “ผู้ให้” เป็นส่ิงท่ีทำ�แล้วรู้สึกสบ�ยใจ ซ่ึงห�กมองในมุมกลับกัน 

นอกจ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่เพ่ิมขึ้นแล้ว เข�ยังได้รับคว�มสุขท�งใจกลับม� 

และคว�มสุขที่ว�่คงห�ไดไ้มง่่�ยนัก ห�กไมไ่ดท้ำ�ลงมอืทำ�ด้วยตวัเองอย่�งจริงจังและ

ตั้งใจ

ขณะที่นีบอกว่า เดิมเธอเป็นคนไม่ค่อยพูด ยิ้มอย่างเดียว คอยเขียนบอร์ดตามคำาสั่ง

ของเพือ่นเทา่นัน้ เวลาจะแสดงความคดิเหน็ตอ้งให้เพือ่นพดูกอ่น แตพ่อไดเ้ข้าไปทำากจิกรรม

ในชุมชนบ่อยๆ จึงเริ่มพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น ชวนผู้สูงอายุคุยและนำาการดูแลสุขภาพได้

อย่างไม่เขินอาย มีคว�มมั่นใจในตัวเองม�กขึ้น

 ส่วนทีมงานคนอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ เรื่องก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

ซึ่งช่วงแรกจะแย่งกันพูด ถกเถียงกัน งอนกันบ้างก็มี แต่ตอนหลังเริ่มมีการสอบถามเพื่อน

ในกลุ่มว่าเห็นด้วยหรือไม่ การพูดคุยก็สนุกสนาน ลดการถกเถียงลง แต่ที่สำาคัญคือทุกคนมี

ความกระตือรือร้นและทำางานตามแผนที่วางไว้ได้ดี
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สำ�หรับคว�มเปล่ียนแปลงในชุมชนน้ัน ก�รทำ�ง�นของทีมง�นทำ�ให้ลูกหล�น

คนในชุมชนเริ่มหันม�ดูแลใส่ใจสภ�พชีวิต คว�มเป็นอยู่ของผู้สูงอ�ยุในบ้�นของ

ตนเองม�กข้ึน คว�มรัก คว�มใส่ใจที่ได้รับ จึงเปรียบเสมือนย�ใจที่ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุ 

หล�ยคนมีชีวิตมีชีว�ม�กข้ึน อ�ก�รเงียบเหง�และเหม่อลอยถูกแทนท่ีด้วยเสียงไถ่ถ�ม

พดูคยุของคนวยัลกูวยัหล�น คนข�้งบ้�น คนข�้งเคยีง ในขณะเดียวกนัคนรุน่หลงักไ็ด้

สัมผัสถึงส�ยสัมพันธ์ระหว่�งวัยท่ีอบอุ่นซึ่งถูกถักทอผ่�นคว�มใส่ใจกันและกันใน

ครอบครัว 

 จ�กคำ�ถ�มเริม่ตน้ทีว่�่ “ทำาไมคนชราต้องอยู่อย่างโดดเด่ียว” ได้นำ�พ�ให้ทีมง�น

พ�กันค้นห�คำ�ตอบผ่�นก�รลงมือทำ� สิ่งที่พวกเข�คิดทำ�น้ันช่วยสร้�งรอยยิ้ม สร้�ง

กำ�ลังใจ สร้�งคว�มสุขให้คนชร� และคว�มสุขนั้นได้ย้อนคืนกลับสู่ทีมง�น จนทุกคน

รู้สึกภ�คภูมิใจและคิด “สานต่อ” ส่ิงดีๆ เหล่�น้ี ด้วยก�รส่งมอบโครงก�รคืนคว�มสุขแด่

คนชร�สู่เย�วชนรุ่นน้องในโรงเรียนทั้งหมด 20 คน คละอ�ยุ คละชั้นทั้งมัธยมศึกษ�

ตอนต้นและตอนปล�ย ให้ช่วยส�นต่อปณิธ�นของรุ่นพ่ีท่ีต้องก�รสร้�งรอยย้ิมให้ผู้สูงวัย

ต่อไป 

“การทำางานของทีมงานทำาให้ลูกหลานคนในชุมชนเริ่มหันมาดูแลใส่ใจสภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในบ้านของตนเองมากขึ้น ความรัก ความใส่ใจ
ที่ได้รับ จึงเปรียบเสมือนยาใจที่ทำาให้ผู้สูงอายุหลายคนมีชีวิตมีชีวามากขึ้น”
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โครงการคืนความสุขแด่คนชรา

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ศุภวัฒน์ เสมาสี

ทีมทำ�ง�น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5

โรงเรียนส่งเสริมศ�สน�วิทย�มูลนิธิ

วินิจ สามัน อาณัติ หลีนายน้ำา 

ฮารีษะ หะยีอุมา รอฮานี หมัดสะอิ 

คีรูลวาลีด๊ะ ยูโซะ
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พลังเยาวชน...คนคลองแดน

โครงการ เที่ยวทั่วท่อง ฅนคลองแดน

โครงการล่องนาวา ภูมิปัญญาคลองแดน

โครงการ Media save Klongdan
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การได้ศึกษาชุมชนตนเองอย่างลึกซึ้ง ก่อให้เกิดความรักและ
ผูกพันมากขึ้น...เมื่อก่อนก็รู้ว่ารักชุมชนคลองแดน แต่เมื่อได้
ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ยิ่งทำาให้รักชุมชนมากขึ้น 
กว่าเดิม และตั้งใจใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือชุมชน 
ทุกเรื่องที่สามารถทำาได้ 

คลองแดน...ชุมชนวิถีพุทธ เป็นชุมชนเข้มแข็งท่ีเกิดจ�กก�รร่วมแรงร่วมใจกัน

พัฒน�ของคนในชุมชน ชุมชนที่อดีตเป็นชุมท�งก�รค้�และก�รคมน�คม เนื่องด้วยมี

เส้นท�งสัญจรท�งน้ำ�ที่เชื่อมโยง 2 เมืองคือ คลองระโนด (ฝั่งสงขล�) คลองชะอวด 

และคลองหวัไทร (ฝัง่นครศรธีรรมร�ช) และยังส�ม�รถลอ่งเรอืไปถงึพทัลงุ ก�รรือ้ฟืน้

วิถีถิ่นผ่�นก�รจัดตล�ดนัดทุกวันเส�ร์ คือสิ่งดึงดูดคว�มสนใจให้ผู้คนต่�งถิ่นเข้�ม�

สัมผัสและเรียนรู้คว�มเป็นชุมชน 

ดว้ยความเปน็ชมุชนเขม้แขง็ คลองแดนจงึเปน็พืน้ทีเ่รียนรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการชมุชน

ของผู้สนใจหลายแห่ง รวมถึงสงขล�ฟอร่ัมท่ีใช้ชุมชนแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีให้เย�วชนในโครงก�ร

พลังพลเมืองเย�วชนสงขล�เรียนรู้เรื่องสำ�นึกพลเมือง การได้เห็นเยาวชนวัยใกล้เคียง

กับเด็กๆ ในชุมชนมีโอกาสทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง สร้างความสนใจให้

แกนนำาชมุชน “เหน็โอก�ส” ในการสรา้งคนรุ่นใหมท่ีใ่สใ่จถิน่เกดิ จึงชกัชวนเยาวชนในชมุชน

เข้ามาทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ภายใต้การสนับสนุนของสงขลาฟอรั่ม 
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“การจะถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ออกไปได้นั้น กลุ่มเยาวชนต้องเรียนรู้ให้
รู้จักชุมชนของตนเองก่อน แต่ละทีมจึงเริ่มศึกษาชุมชนที่ตนเองอยู่มาตั้งแต่
เกิด เพื่อให้รู้จักชุมชนของตนเองดีขึ้น”

สำานกังานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และมลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

เย�วชนในชุมชน 3 กลุ่มอ�ส�เข้�ม�ศึกษ�เรื่องร�วที่เป็นจุดเด่นของชุมชน  

โดยกลุ่มช้�งแคระ ซึ่งประกอบด้วย เคน-ศุภกิจ อุทัยรัตน์ จุ๊บ-ณัฐภรณ์ ยังแก้ว ไอซ์-

ณัฐริก� ยังแก้ว เบียร์-สิทธินนท์ เพ็ชรมณี ฉิม-กชกร ชูบัว สนใจจะจัดก�รท่องเที่ยว

ท�งบกในชุมชน ภ�ยใต้โครงก�รเที่ยวทั่วท่อง ฅนคลองแดน

กลุ่มภูติส�มคลอง ท่ีมีสม�ชิกคือ กัลป์-มณัญญ� อุบลสิงห์ ปิว-มณธิร� ข�วหนูน� 

กิ๊ก-พรพิมล ข�วหนูน� ทร�ย-กนกพร ชูหนู ออม-ป�นทิพย์ ชูมนต์ สนใจก�รจัดก�ร

ท่องเที่ยวท�งน้ำ�ในชุมชน ในชื่อโครงก�รล่องน�ว� ภูมิปัญญ�คลองแดน

ส่วนกลุ่มลูกขว�นส่ือ ท่ีม ีเบ็น-อรสิ� ผูก้ำ�จดั ด�ว-ประก�ยด�ว ข�วผอ่ง กลุนนัท ์

ทองสงฆ์ และธน�กรณ์ ป�นทองคง อ�ส�ใช้คว�มสนใจของตนเองในเรื่องสื่อ พัฒน�

ช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อประช�สัมพันธ์คว�มเป็นชุมชนคลองแดนสู่ส�ธ�รณะ ในชื่อ

โครงก�ร Media save Klongdan

กัลป์เล่าถึงการเข้าร่วมทีมทำางานว่า ตอนนั้นผู้ใหญ่ในชุมชนเรียกกลุ่มเยาวชนมา

ประชมุ บอกวา่มโีครงการแบบน้ี แลว้ถามว่าพวกเราอยากทำาไหม พวกเราก็อยากทำา เพราะ

เป็นคนในชุมชน อยากทำาอะไรสักอย่างให้ชุมชนบ้าง เลยแบ่งกลุ่มเขียนโครงการ ตอนแรก

ก็ทำาไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนอย่างไร แต่พอได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและสร้างสรรค์

กระบวนการทำางานเพื่อส่วนรวมกับทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอร่ัม ทำาให้เข้าใจการเขียนและ 

ทำาโครงการมากขึ้น 
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“การพบปัญหาสภาพแวดล้อมในลำาคลองและริมฝั่งคลอง ทำาให้ทีมงาน
อยากช่วยแก้ไข จึงนำาเรื่องดังกล่าวนำาเสนอต่อที่ประชุมของหมู่บ้าน...
เล่าความก้าวหน้าของการทำางานโครงการ เสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่
ที่ใส่ใจบ้านเมือง ส่งผลให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไม่อาจนิ่งดูดาย หลังประชุมเสร็จ
บ้านแต่ละหลังที่อยู่ติดริมคลอง ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลความสะอาด
ของลำาคลอง เก็บขยะที่ลอยมาตามน้ำา”

อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละทีมจะมีความสนใจทำากิจกรรมชุมชนในประเด็นท่ีต่างกัน แต่เม่ือ

ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่แกนนำาชุมชน ก็ได้รับคำาแนะนำาว่า แม้จะแยกทีมทำ�ง�นแต่ทุกกลุ่ม

มโีจทยร์ว่ม นัน่คอืก�รถ่�ยทอดสิง่ดีๆ  เกีย่วกบัคลองแดน ซึง่ก�รจะถ�่ยทอดเรือ่งร�ว

ต่�งๆ ออกไปได้นั้น กลุ่มเย�วชนต้องเรียนรู้ให้รู้จักชุมชนของตนเองก่อน แต่ละทีม

จึงเริ่มศึกษ�ชุมชนที่ตนเองอยู่ม�ตั้งแต่เกิด เพื่อให้รู้จักชุมชนของตนเองดีขึ้น

ปลุกสำานึกรักบ้านเกิด

เม่ือผู้ใหญ่ช้ีแนะแนวทางการทำางาน แต่ละทีมจึงจัดประชุมเพ่ือร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย 

ออกแบบกิจกรรม แบ่งบทบาทหน้าที่ และลงมือเก็บข้อมูลชุมชน 

ทีมที่ทำาเรื่องการท่องเที่ยว ก็กำาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำา ทางบก ส่วนทีมที่

ทำาเรื่องสื่อ ก็รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย เรียบเรียงถ้อยคำา เพื่อนำาไปเผยแพร่ในเพจ Media 

save Klongdan

ก�รสำ�รวจชุมชนในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อห�ง�น กลุ่มช้�งแคระสำ�รวจ 

เส้นท�งก�รท่องเท่ียวท�งบก กลุ่มภูติส�มคลองเก็บข้อมูลสภ�พแหล่งท่องเท่ียวท�งน้ำ� 

กลุม่ลูกขว�นสื่อรวบรวมขอ้มูลของดีของชุมชน และเมือ่เก็บข้อมูลได้ระยะหนึ่ง ทั้ง 3 

กลุ่มได้นำ�ข้อมูลของตนม�แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่�งกัน กล�ยเป็นก�รช่วยกันตรวจสอบ

ข้อมูล และเติมเต็มข้อมูลที่อ�จจะข�ดห�ยไป เป็นที่ม�ของก�รสำ�รวจพ้ืนที่ร่วมกัน

อีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นก�รสำ�รวจสถ�นที่สำ�คัญๆ ของชุมชนท�งบก 

เคน ซึง่สามารถขบัจกัรยานยนตพ์ว่งข้างได ้รับหนา้ทีเ่ป็นพลขับ พาตัวแทนทมีงานทัง้ 

3 ทีมไปตามสถานที่ต่างๆ โดยแบ่งหน้าที่กัน เบียร์กับจุ๊บเป็นคนจดบันทึกข้อมูลพร้อมทั้ง

วาดแผนที่เส้นทาง ดาวและเบนรับหน้าที่ถ่ายภาพ 

“ขับรถไปตามจุดต่างๆ บางจุดถ้าเจอผู้รู้ เช่น เจ้าอาวาส หรือชาวบ้านแถวๆ นั้นก็จะ

สัมภาษณ์ประวัติของสถานที่ว่า ชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำาไมชื่อนี้ สร้างมากี่ปี ซึ่งข้อมูล

ของแต่ละแห่งได้มาจากคน 2-3 คน ไม่ได้ถามแค่คนเดียว” เคนอธิบายการทำางาน

เส้นทางการสำารวจเริ่มจากวัดคลองแดน ทุ่งรวงทอง ไร่นาสวนผสม วัดบางหลอด  

วัดสิขาราม ถึงดงตาล 100 ปี ก่อนจะวนกลับมาที่วัดคลองแดน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร 

ทำ�ให้ทีมง�นช้�งแคระรู้ว่� ห�กจะจัดเป็นเส้นท�งท่องเที่ยวอ�จต้องมีพ�หนะ เช่น  

รถไม้ (รถกระบะที่ต่อด้วยไม้) หรือจักรย�นยนต ์
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ส่วนทีมงานลูกขวานสื่อ ก็ได้ข้อมูลและเก็บภาพ

สวยๆ ของสถานทีส่ำาคัญๆ รวมท้ังบรรยากาศการทำางาน

ของทีมงาน เพื่อนำาไปเผยแพร่ในเพจของตน 

สำาหรับทีมงานภูติสามคลอง ซ่ึงต้ังใจจัดการท่องเท่ียว

ทางน้ำา ตอ้งมกีารสำารวจเสน้ทางสญัจรทางน้ำาอีกครัง้เพือ่

กำาหนดเส้นทางท่องเที่ยว ทีมง�นจึงขอให้ผู้ใหญ่ใน

ชุมชนช่วยพ�ยเรือพ�ล่องไปต�มลำ�คลองส�ยต่�งๆ 

เพื่อสำ�รวจสภ�พ สิ่งที่พบนอกจ�กคว�มน่�สนใจของ

วถีิชีวติริมฝ่ังแลว้ ยงัพบสิง่ทีช่วนใจห�ยคอื เศษขยะที่

ลอยฟูฟ่องต�มน้ำ� และสภ�พตลิ่งที่ไร้ต้นไม้ปกคลุมที่

ส่งผลให้ตลิ่งทรุดในบ�งจุด 

ก�รพบปัญห�สภ�พแวดล้อมในลำ�คลองและ 

ริมฝั่งคลอง ทำ�ให้ทีมง�นอย�กช่วยแก้ไข จึงนำ�เรื่อง 

ดังกล่�วเสนอต่อที่ประชุมหมู่บ้�น ซึ่งทีมงานต้องเข้า

รว่มประชุมเพือ่เลา่ความกา้วหนา้ของการทำางานโครงการ 

เสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจบ้านเมือง ทำาให้ผู้ใหญ่

ท่ีเกี่ยวข้องไม่อาจนิ่งดูดาย หลังประชุมเสร็จ บ้านแต่ละ

หลังที่อยู่ติดริมคลอง ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลความ

สะอาดของลำาคลอง เก็บขยะที่ลอยมาตามน้ำา 

ส่วนปัญหาตลิ่งทรุด จากการสอบถามจากชาวบ้าน

เล่าว่า ไม้ริมคลองพื้นถิ่นย่านนี้มีต้นโกงกางและต้นกุระ 

ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยยึดตลิ่ง แต่ในระยะหลังๆ ถูกตัดจนหมด 

แผนง�นของทมีจงึถูกปรบัโดยเพิม่กจิกรรมปลกูตน้ไม้

เพื่อปรับภูมิทัศน์ของริมคลอง

เง่ือนไขชีวิต...ท่ีไม่อาจพิชิตฝัน

ทำ�ง�นได้ไม่กี่กิจกรรม ทีมง�นที่ส่วนใหญ่เรียน

อยู่ในตัวเมืองสงขล� ต้องไปอยู่หอพักตั้งแต่วันจันทร์

ถงึวนัศกุร ์ประกอบกบัพี่ๆ  บ�งสว่นตอ้งไปเรยีนตอ่ใน

ระดบัทีส่งูขึน้ ก�รทำ�ง�นจงึเริม่สะดดุ ก�รประส�นง�น 

นัดหม�ยเพื่อทำ�กิจกรรมทำ�ได้ย�กขึ้น ยิ่งน�นวันเข้�

กิจกรรมก�รเรียนและกิจกรรมในโรงเรียนยิ่งดึงเด็กๆ 

ออกจ�กชมุชน ทีมลกูขว�นสือ่ท่ีมทีีมง�น 4 คน เหลอื

คนทำ�ง�นเพียง 2 คนคือ ด�วและเบน ส่วนเพื่อนอีก 

2 คนติดภ�รกิจอื่นๆ ไม่ส�ม�รถม�ช่วยกันทำ�ง�นได้ 

สว่นทีมช�้งแคระพีไ่อซ์และพ่ีฉมิเรยีนหนักจนไมม่เีวล� 

แม้จะพย�ย�มช่วยเหลือในส่วนของง�นเอกส�ร แต่
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ก�รไมม่พีีอ่ยูใ่นทมีเลยทำ�ใหง้�นไมเ่ดนิ ด�้นปวิซึง่เปน็

หวัหน�้ทมีภติูส�มคลอง ไดร้บัตำ�แหนง่ในสภ�นกัเรยีน

ของโรงเรียนที่ดึงเอ�เวล�ในชีวิตไปหมด เมื่อข�ด 

หัวเรือใหญ่ สม�ชิกในทีมจึงแทบจะไปไม่เป็น

เคนบอกว่า น้องๆ แต่ละทีมต่างตระหนักถึงปัญหา

ทีเ่กิดข้ึน แตก็่ไมรู่จ้ะจดัการชวีติตนเองอยา่งไร หนา้ทีห่ลกั

คือการเรียนหนังสือ จึงต้องยึดบทบาทนักเรียนไว้ และ

พยายามทำาหนา้ท่ีใหด้ทีีส่ดุ เมือ่กลับม�ทีค่ลองแดนกจ็ะ

นำ�ง�นโครงก�รม�พดูคยุกนั พรอ้มทัง้คอ่ยๆ ขยบัง�น

ไปทีละนิด

ทีมช้�งแคระนำ�ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจม�ทำ�เป็น

แผนท่ีเส้นท�งก�รท่องเท่ียวท�งบกในชุมชนคลองแดน 

และรอคอยเวลาท่ีจะทดลองจัดกิจกรรมนำาเที่ยวสักครั้ง 

โดยมีเคนท่ีแอบทดลองนำาเที่ยวด้วยตนเอง นำาครูสอน

ภาษาอังกฤษของตนเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในชุมชน 

ขณะท่ีทีมภูติส�มคลอง จัดทำ�แผนท่ีก�รท่องเท่ียว

ท�งเรือ และพ�กันหัดพ�ยเรือในคลองให้เชี่ยวช�ญ 

เพื่อท่ีเวลารับแขกบ้านแขกเมืองจะได้นำาเที่ยวทางน้ำาได้

อย่างคล่องแคล่ว 

ส่วนทีมลูกขว�นสื่อก็ฝึกถ่�ยภ�พ และฝึกเขียน 

คำ�บรรย�ย โดยมีอ�จ�รย์นิธิ เผ่�ทองแดง ซ่ึงหมอไกร-

เกรียงไกร อนันตพงษ์ ประธ�นชุมชน ได้ประส�นง�น

ให้อ�จ�รย์ม�เป็นผู้สอนทั้งในเรื่องก�รถ่�ยภ�พและ

ก�รเขียนคำ�บรรย�ย โดยมีสมาชิกที่เหลือกัน 2 คนคือ 

เบนและดาวช่วยกันทำางาน 

“เพื่อนไม่ทำาแล้ว แต่หนูยังทำาต่อ เพราะอยาก

เอาชนะใจตนเองว่า สิ่งไหนที่ยาก ถ้าเราทำาได้เราก็จะ

ได้ประสบการณ์และได้ช่วยชุมชนด้วย” เบนเล่าถึง

ความตั้งใจทำาโครงการต่อ

ผู้เรียนรู้ได้ จึงฝึกตน

รูปภาพประกอบคำาบรรยายส้ันๆ ของทีมลูกขวานส่ือ

ทยอยโพสต์ลงเพจ Media save Klongdan เป็นเรื่องราว

ของสถานท่ีและบรรยากาศของชุมชนคลองแดน เช่น 

พระทองคำา หอฉันท์ เรือขุดโบราณ หอระฆัง และ  

ตลาดน้ำาคลองแดน ก�รได้ฝึกฝนถ่�ยภ�พและเขียน 
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“ตอนนี้เวลาคุณครูสั่งงานอะไร ก็จะสามารถคิดได้ ทำาได้ เพราะว่ามีประสบการณ์
จากการคิดออกแบบและทำางาน แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตคือ 
การพัฒนานิสัยรับผิดชอบ และการรู้จักแบ่งเวลา ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองข้อนี้
เป็นพื้นฐานของการดำาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ”

คำ�บรรย�ย ทำ�ให้เบนรูส้กึตวัว�่ เธอมคีว�มรูเ้รือ่งกลอ้งถ�่ยภ�พ และมพีฒัน�ก�รด�้น

ก�รถ�่ยภ�พ ส�ม�รถถ�่ยภ�พทีส่ื่อคว�มหม�ยและงดง�มม�กขึน้กว�่เดมิทีถ่�่ยๆ ไป

แคใ่หชั้ด สว่นก�รฝกึเขยีนคำ�บรรย�ยนัน้ เปน็ประโยชนอ์ย�่งม�กตอ่ก�รพฒัน�ทกัษะ

ก�รใช้ภ�ษ� โดยเฉพ�ะก�รเชื่อมโยงในก�รเรียน ที่เบนบอกว่� ตอนนี้เวล�คุณครู 

สั่งง�นอะไร ก็จะส�ม�รถคิดได้ ทำ�ได้ เพร�ะว่�มีประสบก�รณ์จ�กก�รคิดออกแบบ

และทำ�ง�น แตส่ิ่งท่ีเป็นประโยชน์อย�่งม�กต่อชีวติคอื ก�รพฒัน�นสิยัรบัผดิชอบ และ

ก�รรูจ้กัแบง่เวล� ซึง่คณุสมบตัทิัง้สองขอ้นีเ้ปน็พืน้ฐ�นของก�รดำ�เนินชวีติทีมี่คณุภ�พ

สำ�หรบัเคนนัน้ ก�รเกบ็ขอ้มลูท่ีตอ้งไปสมัภ�ษณ์ผูค้น กล�ยเปน็ก�รพฒัน�ทกัษะ

ก�รพูด 

“การไปสัมภาษณ์เราต้องอธิบายให้เขาทราบก่อนว่า เราจะทำาอะไร อย่างไร พอได้ทำา

แล้วก็รู้สึกว่า ตนเองเปลี่ยนแปลงไปคือ พูดเก่งขึ้น” เคนเล่า ซึ่งในขณะเดียวกันก�รทำ�ง�น

กับเพื่อนๆ ก็ทำ�ให้ได้เรียนรู้คว�มคิดที่หล�กหล�ย ได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ทำ�ให้

เกิดมุมมองท่ีกว้�งข้ึน และเป็นก�รฝึกก�รยอมรับผู้อ่ืน เพร�ะแต่ละคนต่�งมีคว�มถนัด

และคว�มเก่งที่ต่�งกันออกไป เมื่อม�ทำ�ง�นร่วมกันก็ต้องแบ่งง�น และใช้ศักยภ�พ

ของแต่ละคนในก�รทำ�ง�นหนุนช่วยกัน 

ก�รได้ศึกษ�ชุมชนตนเองอย่�งลึกซึ้ง ก่อให้เกิดคว�มรักและผูกพันม�กขึ้นในใจ

ของกัลป์ ที่บอกว่� เมื่อก่อนก็รู้ว่�รักชุมชนคลองแดน แต่เมื่อได้ศึกษ�ประวัติศ�สตร์ 

คว�มเป็นม� ยิ่งทำ�ให้รักชุมชนม�กขึ้นกว่�เดิม และตั้งใจท่ีจะใช้คว�มส�ม�รถของ

ตนเองช่วยเหลือชุมชนในทุกเรื่องที่ส�ม�รถทำ�ได้ โดยเฉพ�ะด้�นภ�ษ�อังกฤษเวล�

มีคนต่�งช�ติเข้�ม�เที่ยวในชุมชน 

เกรยีงไกร อนนัตพงษ ์ประธ�นชมุชน ในฐานะผู้เชือ้เชญิเยาวชนทำาโครงการ สะทอ้น

ความคิดเห็นต่อการทำางานของเด็กๆ ว่า การทำางานของเยาวชนเริ่มจากการที่เด็กๆ มักมี

สว่นรว่มกบัชมุชนในดา้นตา่งๆ ตามศกัยภาพอยู่แล้ว เมือ่เหน็สงขลาฟอร่ัมทำาโครงการพลงั

พลเมืองเยาวชนสงขลาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชน จึงคิดใช้โอก�สนี้ให้เย�วชน 

ไดเ้รยีนรูจ้�กก�รลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยทีผู่ใ้หญไ่มไ่ดก้ำ�หนดเสน้ท�งหรอืวธิกี�รในก�ร

ทำ�ง�น แต่เป็นก�รทำ�ง�นที่เด็กๆ ได้คิดเอง ทำ�เอง ผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนเสริมอำ�นวย 

คว�มสะดวก 

“เดก็ๆ เขาทำางานแล้วกเ็อางานทีท่ำามาเลา่ในทีป่ระชมุของชมุชน เรากจ็ะชว่ยตัง้คำาถาม

ให้คิด และปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่” หมอไกรเล่าถึงแนวคิดในการหนุนเสริม

เยาวชน
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อย่างไรก็ตามยอมรับว่า รู้สึกเสียด�ยที่ก�รทำ�ง�นไม่คืบหน้�เท่�ที่ควร แต่ก็เข้�ใจ

ว่�เป็นวิถีชีวิตของเด็ก ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องก�รเรียนเป็นอันดับแรก ทำ�ให้ต้องทำ�ใจ

ยอมรับว่� ง�นอ�จจะช้�ไปบ้�ง ก็จะไม่เข้�ไปแทรกแซงหรือเร่งรัด แต่จะกระตุ้นให้

เย�วชนแสดงคว�มรับผิดชอบเอง

แมว้า่นอ้งๆ แตล่ะทมีอาจจะทำางานไดไ้มค่รบทุกกจิกรรมตามทีต่ัง้ใจไว ้แตใ่นทีส่ดุแลว้

ทั้ง 3 ทีมก็ผนึกกำาลังทดลองจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ภายใต้ชื่อ “เที่ยวท่อง ล่องเรือ  

ทีน่ีค่ลองแดน” โดยมีพ่ีเลีย้งจากสงขลาฟอรัม่ช่วยจดักระบวนการเรยีนรู ้ประกาศรบัสมคัร

อาสาสมัครนักท่องเที่ยวผ่านทางเฟซบุ๊กสงขลาฟอรั่ม และ Media save Klongdan การได้

ทดลองจัดการท่องเที่ยวในเส้นทางที่เคยออกแบบไว้ โดยมีนักท่องเท่ียวอาสาซึ่งเป็น 

คณะกรรมการของสงขลาฟอรั่ม อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจ ที่เข้ามา

ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของคลองแดนผ่านฐานชีวิตจริงของคนในชุมชน ทำ�ให้เย�วชนได้เรียนรู้

ก�รจัดก�รก�รท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท้ังก�รเป็นมัคคุเทศก์ ก�รจัดก�รเร่ืองก�รเดินท�ง 

สถ�นทีท่อ่งเท่ียว ซึง่ประสบก�รณต์รงทีไ่ด้เกบ็เก่ียวจ�กปฏิบติัก�รครัง้น้ีได้ชว่ยคล�ย

คว�มรูสึ้กผดิท่ีไมส่�ม�รถดำ�เนินง�นต�มแผนง�นทีอ่อกแบบไว้ใหท้เุล�เบ�บ�งลงไป

บ�้ง และยงัทำ�ใหเ้ย�วชนไดเ้หน็ถงึจดุออ่นในก�รจดัก�รของตนเองผ�่นเสยีงสะท้อน

จ�กนักท่องเที่ยวอ�ส� ที่ทีมง�นจะได้นำ�ไปปรับปรุงต่อไป

คว�มต้ังใจดีตอ่ชมุชนถิน่เกดิ นำ�ม�ซึง่ก�รเรยีนรู้ท่ีทำ�ให้เด็กๆ รูจั้กชุมชนของตน

ในมุมใหม่อย�่งไมค่�ดคดิม�กอ่น สะท้อนผ�่นคว�มรูแ้ละคว�มรกัอย�่งลกึซึง้กบัชมุชน

ถิ่นเกิดของตน และพัฒน�คว�มรับผิดชอบอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐ�นของสม�ชิกที่มี

คณุภ�พของสงัคม ซึง่เดก็ๆ ต�่งสะทอ้นว�่ ในอน�คตเมือ่เติบใหญไ่มว่�่จะอยู่แหง่หน

ตำ�บลใดก็จะห�โอก�สหวนคืนม�สร้�งประโยชน์แก่ชุมชนคลองแดนที่รักของตน
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โครงการ เที่ยวทั่วท่อง ฅนคลองแดน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร สมเกียรติ หนูเนียม

ทีมทำ�ง�น กลุ่มเย�วชนชุมชนคลองแดน

อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�

ศุภกิจ อุทัยรัตน์  ณัฐภรณ์ ยังแก้ว 

ณัฐริกา ยังแก้ว  สิทธินนท์ เพ็ชรมณี 

กชกร ชูบัว

โครงการล่องนาวา ภูมิปัญญาฅนคลองแดน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อุดม หยุ้งนา

ทีมทำ�ง�น กลุ่มเย�วชนชุมชนคลองแดน

อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�

มณัญญา อุบลสิงห์  มณธิรา ขาวหนูนา 

พรพิมล ขาวหนูนา  กนกพร ชูหนู 

ปานทิพย์ ชูมนต์ 

โครงการ Media save Klongdan

ที่ปรึกษ�โครงก�ร สมเกียรติ หนูเนียม 

ทีมทำ�ง�น กลุ่มเย�วชนชุมชนคลองแดน

อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�

อริสา ผู้กำาจัด ประกายดาว ขาวผ่อง 

กุลนันท์ ทองสงฆ์ ธนากรณ์ ปานทองคง
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น้อมนำาหลักศาสนา
พัฒนาชุมชน
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บุหรี่ คือ ฮะรอม

โครงการเยาวชนสานพลัง
ต่อต้านบุหรี่
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“ฐานคิด” ที่เป็นหลักยึดที่ทำาให้ทีมงานตั้งใจทำาโครงการคือ “สำานึก”  
ที่คิดอยากตอบแทนชุมชน อยากตอบแทนสังคม เพราะตระหนักว่า 
กว่าจะเติบโตเป็นตัวเป็นตนถึงวันนี้ คนอื่น ๆ ในสังคมแม้ไม่ได้เลี้ยงดู
มาโดยตรง แต่มีส่วนดูแลทางอ้อม โดยการขัดเกลา หรือเป็นตัวอย่าง
ในการใช้ชีวิต ให้ได้เรียนรู้แบบอย่างทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี

ฟะห์-ซ�รีฟะห์ นิหลง อะห์-ซอรียะห์ อ�แวกะจิ มะหล่อ-มูอำ�หมัด ม�มะ มะเท่ห์- 

มฮูำ�หมดั กะอ�บ ูและน�ว ีส�ม�่น และเพือ่นๆ บนัฑติจากคณะรฐัศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครนิทร ์วทิย�เขตปัตต�นี อีก 10 คน ลว้นถกูกลอ่มเกลาใหท้ำากจิกรรมเพือ่สงัคม

มาตัง้แตช่ัน้ปทีี ่1 และไดท้ำากจิกรรมรว่มกนัอีกหลายคร้ัง จนพบว่าพวกเขาทำางานเข้าขากนั

ได้อย่างดียิ่ง

คือโอกาสพัฒนาชุมชนถ่ินเกิด

เม่ือทราบข่าวจากรุ่นพี่บัณฑิตอาสาว่าโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาเปิด 

รับสมัครเยาวชนที่สนใจทำาโครงการเพื่อชุมชนจึงสนใจ เห็นว่าท้าทายเพราะต้องไปทำางาน

เพื่อชุมชน เมื่อตกลงกันว่าจะทำาโครงการสม�ชิกแต่ละคนต่�งเสนอชุมชนบ้�นเกิดของ
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“เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพของทีมงานก็พบว่า หากทำาเรื่องแก้ปัญหายาเสพติด
อาจจะเกินความสามารถที่มีอยู่ เพราะเป็นประเด็นที่ใหญ่ ซับซ้อน และสุ่มเสี่ยง 
ทีมงานจึงเลือกวิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อป้องกันแทน... ด้วยเชื่อว่าหากเริ่ม
ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ ปัญหายาเสพติดก็จะลดลงตามไปด้วย”

ตนเอง เพร�ะเห็นว่�นี่เป็นโอก�สในก�รพัฒน�ชุมชนถิ่นเกิด แต่เมื่อคิดทบทวนถึง

เงือ่นไขท่ีทำ�ให้ทำ�ง�นไดส้ำ�เรจ็ จงึตกลงกนักำ�หนดเกณฑใ์นก�รเลอืกชมุชนคอื สะดวก

ในก�รเดินท�ง อยู่ใกล้มห�วิทย�ลัย และต้องมีเพื่อนในกลุ่มเป็นคนในชุมชนเพื่อให้

สะดวกต่อก�รประส�นง�นกับคนในพื้นที่ สุดท้�ยบ้�นตะลุโบะ ซึ่งเป็นบ้�นของอะห์

และมะเท่ห์ เข้�เกณฑ์ดังว่� จึงเห็นตรงกันเลือกที่นี่เป็นพื้นที่ปฏิบัติก�รของโครงก�ร 

การหาประเด็นทำาโครงการคอืเรือ่งต่อมาทีต้่องร่วมกันคดิ เพ่ือนๆ ในทีมใหส้ทิธ์ิคนใน

พื้นที่เสนอเรื่องราวที่อยากทำา ซึ่งทั้งคู่เห็นตรงกันว่าปัญหายาเสพติดกำาลังระบาดในชุมชน

มากขึ้น และนำาไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ เช่น ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาสุขภาพ แหล่งมั่วสุมของ

เยาวชน ความสูญเสียของครอบครัว สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่

ตำารวจเข้ามาตรวจค้นในหมู่บ้าน และจับเยาวชนที่ค้ายาเสพติด 

ระหว่างการค้นหาประเด็นอยู่นั้น ทีมงานได้สืบสาวไปถึงต้นตอของปัญหายาเสพติด

ในชุมชนก็พบว่า ส่วนใหญ่คนที่เสพยาเร่ิมต้นจากการสูบบุหร่ี ทั้งยังมีแนวโน้มเกิดนักสูบ

หน้าใหม่ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ประกอบกับเมื่อวิเคร�ะห์ศักยภ�พของทีมง�นก็พบว่�  

ห�กทำ�เรื่องแก้ปัญห�ย�เสพติดอ�จจะเกินคว�มส�ม�รถที่มีอยู่ เพร�ะเป็นประเด็น 

ที่ใหญ่ ซับซ้อน และสุ่มเสี่ยง ทีมง�นจึงเลือกวิธีสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อป้องกันแทน  

จึงเลือกทำ� “โครงก�รเย�วชนส�นพลังต่อต้�นบุหรี่” ด้วยเชื่อว่�ห�กเริ่มป้องกันไม่ให้

เด็กและเย�วชนสูบบุหรี่ ปัญห�ย�เสพติดก็จะลดลงต�มไปด้วย
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เมื่อมีโอกาสจึงอยากเป็นผู้ให้บ้าง แม้สิ่งที่ทำาจะไม่อาจเปลี่ยนแปลงสังคม
ได้ทั้งหมด อย่างน้อยการทำาให้เด็กเพียงหนึ่งคนเกิดการเปลี่ยนแปลง
เขาอาจจะไปเป็นตัวต่อที่ทำาหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อๆ ไปได้

เมื่อประเด็นการทำางานและพื้นที่ลงตัว ทีมงานจึงแบ่งบทบาทหน้าที่ มะเท่ห์รับหน้าที่

เขยีนโครงการ มีฟะห์เป็นผูช้ว่ยดา้นเอกสาร นาวรีบัผดิชอบเรือ่งสือ่ตา่งๆ มะหลอ่ดูแลเรือ่ง

พิธีการ สันทนาการ ส่วนอะห์รับหน้าที่เป็นฝ่ายสวัสดิการอำานวยความสะดวกทุกอย่าง

ซึ่ง “ฐ�นคิด” ที่เป็นหลักยึด ที่ทำาให้ทีมงานตั้งใจทำาโครงการคือ “สำ�นึก” ที่คิดอยาก

ตอบแทนชุมชน สังคม เพราะตระหนักว่า กว่าจะเติบเป็นตัวเป็นตนถึงวันนี้ คนอื่นๆ ใน

สังคมแม้ไม่ได้เลี้ยงดูมาโดยตรง แต่ก็มีส่วนดูแลทางอ้อมโดยการขัดเกลา หรือเป็นตัวอย่าง

ในการใช้ชีวิต ให้ได้เรียนรู้แบบอย่างทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี อีกทั้งแรงบันดาลใจที่เมื่อพวกเขา 

ยังเด็ก มักมีพี่ๆ จากต่างถิ่นเข้ามาจัดกิจกรรมในชุมชน เมื่อมีโอกาสจึงอยากเป็นผู้ให้บ้าง 

แมส้ิง่ทีท่ำาจะไมอ่าจเปลีย่นแปลงสงัคมไดท้ัง้หมด อย่างนอ้ยการทำาใหเ้ดก็เพียงหนึง่คนเกดิ

การเปลี่ยนแปลง เขาอาจจะไปเป็นตัวต่อที่ทำาหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อๆ ไปได้

สร้างความไว้ใจกับชุมชน

หลังตัดสินใจทำางานเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ทีมงานเริ่มหาข้อมูลในการทำางาน  

โดยมีแหล่งข้อมูลสำาคัญคือ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งให้ข้อมูลจาก

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ว่า ปัจจุบันนักสูบหน้าใหม่อายุน้อยลง เดิมเริ่มสูบที่

อายุ 18 ปี ขยับเป็นอายุ 15 ปี 13 ปี และล่าสุด 9 ปี และที่น่ากลัวคือมีแนวโน้มว่าผู้หญิง

สบูบหุรีม่ากขึน้ ดงันัน้ การจะป้องกนันกัสบูหนา้ใหมจึ่งควรเริม่ตน้สรา้งภมูคิุม้กนัตัง้แตร่ะดับ

ประถมศกึษา จากขอ้มลูทีพ่บทมีงานจงึกำาหนดกลุม่เป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นคอื กลุม่เด็ก

ที่เรียนระดับประถมศึกษ� ที่ยังไม่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 

แต่การจะทำางานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่จะทำาได้ง่ายๆ เพราะภายใต้

สถานการณ์ความรุนแรงที่เป็นข้อจำากัด ทัศนคติของคนในพื้นที่ที่อาจจะมองว่าพวกเขา 

รับทุนจากภายนอกมาขับเคลื่อนให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ ก�รลงพื้นที่ในช่วงแรกๆ จึง

ต้องพูดคุยทำ�คว�มเข้�ใจกับช�วบ้�นว่า เราไม่ใช่คนมาสอดแนม หรือคนร้าย แต่จะเข้ามา

จัดกิจกรรมให้กับลูกหลานคนในหมู่บ้านให้ห่างไกลบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันนักสูบ

หน้าใหม่ ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจต่อโทษและภัยของการสูบบุหรี่ และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการรณรงค์เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ 

“เราตอ้งไปสรา้งความไวใ้จกับคนในชมุชนกอ่นทำางาน เพราะเปน็บรบิทของ 3 จงัหวดั

ชายแดนใต้ที่ไม่ค่อยไว้ใจคนนอก จึงต้องเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้เขารับรู้ โครงการจะได้

ราบรื่น” มะหล่อเล่า
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การทำางานดูเหมือนจะเร่ิมลงตัว แต่จนแล้วจนรอด

กลับต้องสะดุดลง เม่ือทีมงานทุกคนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 จึง

ต้องไปฝึกงาน ไม่สามารถแบ่งเวลามาทำางานได้ จึงต้อง

จัดประชุมทำาความเข้าใจทีมงานทั้งหมดเป็นการด่วนเพื่อ

วางแผนการทำางานอย่างละเอียด กำาหนดวันเวลานัดหมาย

กันให้ลงตัว ให้ทุกคนรับทราบว่าจะต้องทำากิจกรรมอะไร

บ้าง บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างไร โดยกำาหนด

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการคือ ศึกษ�ถึงโทษและภัย

ของบุหรี่ และศึกษ�ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน โดยลงพื้นที่

สอบถ�มจ�กปร�ชญ์ชมุชน คอื โตะ๊อิหมา่ม ผูใ้หญ่บ้าน 

นายก อบต. ซึ่งทีมงานถือเป็นโอกาสเข้าไปพบปะและ

ชี้แจงโครงการกับผู้นำาชุมชนไปในตัว เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึง

ลงพื้นที่ประช�สัมพันธ์และรับสมัครสม�ชิกตัวน้อย 

จากนั้นจึงจัดค่�ยเรียนรู้เรื่องบุหรี่แก่เยาวชน เปิดพื้นที่

การเรียนรู้  รณรงค์โทษภัยของบุหร่ี และติดต�ม 

ประเมินผล

หลักศาสนา กลยุทธ์ลดนักสูบ 
หน้าใหม่

มะเท่ห์เลา่วา่ การพบกบัผูน้ำาในพืน้ที ่และเจ้าหนา้ที ่

รพ.สต. ทำาให้ทีมงานทราบว่า หมู่บ้านตะลุโบะซึ่งมี

ประชากรราว 200 หลงัคาเรอืน มีคนสบูบุหรีป่ระมาณ 75 

เปอรเ์ซ็นต ์ซ่ึงเปน็สดัสว่นทีส่งูมาก นอกจากนีย้งัทราบถงึ

บุคคลที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมค่าย โดยเฉพาะครู

โรงเรียนตาดีกาท่ีแนะนำาว่ามีหลักการทางศาสนาท่ีเก่ียวกับ

เรื่องบุหรี่อยู่ 

“แต่ก่อนอิสลามสอนว่า บุหร่ีสูบก็ได้ ถ้าไม่สูบก็ดี 

สูบก็ไม่ได้อะไร แต่ไม่สูบได้บุญ นี่คือหลักการของ

ศาสนาอิสลามในอดีต ผมกับเพ่ือนๆ ได้สอบถามข้อมูล

กบัครโูรงเรยีนตาดกีา เขาแนะนำาใหไ้ปคยุกบันกัวจัิยท่ี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา (เดิมช่ือวิทยาลัย

อสิลามยะลา) ซึง่บอกขอ้มลูสำาคญัคอื บหุรีใ่นปจัจบัุน

มีสารที่ทำาให้ผู้สูบเสียสุขภาพ ทำาให้บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่

อนุญาต โดยจุฬาราชมนตรีของไทย ซาอุดิอาระเบีย 

อียิปต์ มาเลเซีย มีการฟัตวา (การวินิจฉัย) ร่วมกันว่า 

บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตโดยศาสนา ถ้าใครสูบก็แสดง

ว่าบาป มันไม่ใช่ทำาร้ายร่างกายอย่างเดียว แต่มันเป็น

บาปด้วย” มะหล่อเล่�ถึงก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลสำ�คัญ  

ที่นำ�หลักก�รท�งศ�สน�ม�ใช้เพื่อให้คนไม่สูบบุหรี่ 

ทีมงานเช่ือมั่นว่า ก�รใช้หลักศ�สน�ม�เป็น 

แรงจูงใจ เป็น “กลยุทธ์” ที่ได้ผลม�กกว่�ข้อมูลคว�ม

รูเ้รือ่งสขุภ�พ “ถา้เราบอกว่าหา้มสบูบหุรี ่เดีย๋วเปน็มะเร็ง 

เปน็โรคนัน้ โรคนี ้ทัง้เดก็ผูใ้หญเ่ขาไมก่ลวั เพราะถงึจะเป็น

มะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งก็ต้องตายเหมือนกัน แต่ถ้าเรานำา

หลักการทางศาสนามาใช้ บอกว่าการสูบบุหรี่เป็นบาป  

ถ้าได้บาป ตายแล้วย่อมตกนรก ใครบ้างที่จะไม่กลัวการ

ตกนรก คดิว่านีค่อืเคร่ืองมอืหนึง่ทีจ่ะทำาให้เราสามารถคยุ

กับเด็กได”้ นาวีเล่า

เมือ่หาขอ้มลูจนไดก้ลยทุธใ์นการทำางานแลว้ ทมีงาน

จึงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยทำาโปสเตอร์

ติดตามบอร์ดในสถานที่ส่วนกลางของชุมชน เช่น มัสยิด 

อบต. โรงเรียนตาดีกา และขอความร่วมมือจากมัสยิด 

ช่วยประกาศเสียงตามสาย พูดคุยกับชาวบ้านในลักษณะ
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ปากต่อปากเพื่อชี้แจงโครงการ และเชิญชวนเด็กๆ ชั้น

ประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนตาดีกา 

“การรับสมัครเด็กๆ เราขอให้ครูตาดีกาคัดเลือกเด็ก

ให้จำานวน 30 คน เพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็ก แต่มี

เงือ่นไขวา่ ตอ้งเปน็เด็กทีย่งัไม่สบูบุหรี ่ตอนทีเ่ราไปคยุกบั 

ผูป้กครอง ถงึแมผู้ป้กครองบางคนจะสบูบหุรี ่แตเ่ขากย็นิดี

ส่งลูกเข้าร่วม เพราะไม่อยากให้ลูกเขาติดบุหร่ี” มะหล่อเล่า

แม้ว่�คุณครูจ�กโรงเรียนต�ดีก�จะช่วยคัดเลือก

กลุม่เป�้หม�ยใหค้รบจำ�นวนท่ีตอ้งก�รแล้ว แตที่มง�น

ยังมุ่งมั่นท่ีจะไปพบกับผู้ปกครองของนักเรียนท่ีร่วม

โครงก�ร เพื่อบอกเล่�กิจกรรมที่จะทำ� โดยหวังว่�จะ

เปน็ก�รกระจ�ยข่�วส�รของโครงก�รใหเ้ป็นทีร่บัรูก้นั

โดยถ้วนทั่ว 

“สิ่งที่เราอยากได้จากการลงพื้นที่ คือความไว้ใจจาก

ชาวบา้น เพือ่ทีว่า่เวลาเราเริม่ทำาโครงการ หากเกิดปัญหา

ชาวบา้นจะไดช้ว่ยเหลอืเรา เรยีกว่าสรา้งตน้ทุนทางสงัคม

เพิ่ม และทำาให้เราได้รู้จักกับชาวบ้านด้วย” นาวีเล่า

สำาหรับอะห์และมะเท่ห์ซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านก็ 

ทำาหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ลงพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน

ตามประสาคนบา้นเดียวกนั ซึง่การเปน็คนในชมุชนก็ทำาให้

ชาวบ้านยิ่งไว้วางใจ ฝากฝังให้ช่วยดูแลลูกหลาน

“เราต้องอาศยัหลกัวชิาการ เพราะคำาวนิจิฉยั (ฟตัวา) 

ก็ออกมาชัดแล้ว คำาวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีและจาก 

ตา่งประเทศกชั็ดเจนแลว้ เรามหีลกัฐานวา่สิง่ทีเ่ราเผยแพร่

น้ันเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง แล้วฮาดิษ คำาสอนของท่านนบี ท่านก็

บอกโดยตรงว่า ห้ามให้มนุษย์ทำาร้ายตนเองและผู้อ่ืน  

ใครทำาร้ายตนเองและผู้อ่ืนถือว่าบาป การสูบบุหร่ีถือเป็น 

การทำาร้ายท้ังตนเองและผู้อื่น” มะหล่อเล่าย้ำาหลักการที่

ศรัทธา

คำ�วินิจฉัยของสำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรี ที่ได้ออก 

คำ�สั่งประก�ศ ที่ 02/2549  ที่ว่� “ก�รสูบบุหรี่เป็นสิ่ง

ต้องห้�ม (ฮะรอม)” เพร�ะก�รสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้

เกิดคว�มเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง และบุคคลใกล้ชิด   

ถกูใชอ้�้งองิในก�รทำ�ง�นของทมีง�น เพร�ะในชมุชน

ยังมีคนรุ่นเก่�ที่ยังมีชุดคว�มเชื่ออีกแบบว่� ก�รสูบ

บุหรี่ไม่ใช่ส่ิงต้องห้�ม เพร�ะประก�ศดังกล่�วเพิ่งถูก

เผยแพร่เมื่อไม่น�นม�นี้ ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจใหม่กับ

ช�วมุสลิมบ�งกลุ่มจึงต้องทำ�แบบค่อยเป็นค่อยไป
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เสริมภูมิคุ้มกันให้วัยใส

หลงัจากพบปะเพ่ือสือ่สารการทำาโครงการกบัผูใ้หญ ่กถ็งึเวลาของกจิกรรมคา่ยท่ีจัดข้ึน

ในชุมชนเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อการไม่สูบบุหรี่ การจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมให้ความรู้ทั้ง

ด้านสุขภาพและหลักศาสนา ทีมงานเลือกจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมฐาน  

ซ่ึงประกอบด้วย ฐานแรกคือ ฐานฝึกสมอง ฝึกความจำา ให้เด็กเล่นเกมฝึกความจำา พร้อมท้ัง

สอดแทรกความรู้ เช่น ถ้าคนสูบบุหรี่จะมีสมองไม่ดี ความจำาไม่ดี ฐานที่ 2 ทดสอบปอด 

โดยให้เด็กแข่งขันเป่าลูกโป่ง ใครเป่าลูกโป่งให้พองได้ในคร้ังเดียว แสดงว่าปอดแข็งแรง 

เป็นการสอนให้เด็กรู้ว่า คนที่สูบบุหรี่ปอดจะอ่อนแอ ฐานที่ 3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

คนที่สูบบุหรี่ส่วนมากจะมีร่างกายที่อ่อนแอ ฐานที่ 4 ความรู้เรื่องบุหรี่ผ่านรูปภาพ โดยให้

เด็กต่อจิ๊กซอว์ภาพสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยพยายามลดการบรรยายให้เหลือน้อยที่สุด  

มีเฉพาะช่วงให้ความรู้หลักการทางด้านศาสนาที่ว่า “บุหรี่คือฮะรอม” ซึ่งมีวิทยากรมาให้

ความรู้ในวันแรก

ทีมงานยอมรับว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในค่าย ได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสม

จากการทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัย ผสมผสานกับความรู้เรื่องโทษภัยของบุหรี่ ฯลฯ  

เมือ่วเิคร�ะหก์ลุ่มเป้�หม�ยท่ีเป็นเดก็วยัประถมศึกษ�ซึง่เปน็ชว่งวยัทีก่ำ�ลงัเปดิรบัก�ร

เรียนรู้และก�รปลูกฝังสิ่งต่�งๆ จึงออกแบบเป็นกิจกรรมก�รเรียนรู้ผ่�นฐ�นกิจกรรม 

เพือ่ไมใ่หก้�รเรยีนรูน้�่เบือ่ แตต่อ้งไมใ่ช่กิจกรรมเพือ่คว�มสนกุอย�่งเดยีว ตอ้งมสี�ระ

ที่ต้องก�รสื่อส�รสู่กลุ่มเป้�หม�ยแทรกไว้ด้วย  

ยังมีคนรุ่นเก่าที่มีชุดความเชื่ออีกแบบว่า การสูบบุหรี่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม 
เพราะประกาศดังกล่าวเพิ่งถูกเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ การสร้างความ
เข้าใจใหม่ให้กับชาวมุสลิมบางกลุ่มจึงต้องทำาแบบค่อยเป็นค่อยไป
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การเขา้คา่ยจึงเปน็เสมอืนการตดิอาวุธทางปัญญาใหเ้ดก็ๆ หา่งไกลบุหร่ี และหลงัจาก

นัน้ทีมงานยังได้ตอกย้ำาดว้ยการจดักจิกรรมเดนิรณรงค์เพือ่การไมส่บูบหุรีใ่นชมุชน เพือ่สรา้ง

ความตระหนักให้กับชาวบ้าน โดยมอบหมายให้เด็กๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นสื่อกลาง 

ในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ผ่านโปสเตอร์ท่ีวาดเองว่าอยากบอกอะไร แผ่นพับความรู้  

สติกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขบวนแห่เล็กๆ เดิน

ซอกซอนไปตามถนนในหมูบ่า้น พรอ้มตะโกนคำาขวัญ “บุหรีค่อื ฮะรอม” ไดรั้บความสนใจ

จากสมาชิกในชุมชน

“ขณะที่เรากำาลังเดินๆ อยู่ มีผู้ปกครองขับรถมาถามว่าทำาอะไร เด็กก็บอกว่า บุหร่ี 

ฮะรอมนะ สูบแล้วบาป คือเด็กเขารู้ว่าผู้ใหญ่คนนี้สูบบุหรี่ เขาก็กล้าบอกตรงๆ แล้วเอา 

สติกเกอร์กับแผ่นพับแจกให้ ผู้ใหญ่คนน้ันก็รับไว้แล้วรีบไปเลย เป็นตัวอย่างว่าเด็กนั้น  

ถ้าเราปลูกฝังไว้แล้วเขาจะทำาจริง ในอนาคตข้างหน้าเขาเองก็จะระวังมากขึ้น เม่ือเขาเติบโต

ข้ึนไปหากเขาจะสูบบุหร่ี เขาอาจจะคิดข้ึนมาได้ว่าตอนเด็กๆ เขาเคยรณรงค์เร่ืองน้ี แล้วเขาจะ

สูบเองหรือ นี่เท่ากับว่าเราสามารถป้องกันเด็กไว้ก่อนเลย” มะหล่อเล่า

กิจกรรมการเดินรณรงค์กลายเป็นกิจกรรมแรกของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองบุหร่ีและ

ยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้ามาจัดกิจกรรมในชุมชนเช่นนี้มาก่อน การให้ความรู้

ของหน่วยงานก็เป็นการเชิญแกนนำาบางกลุ่มเข้าไปอบรมแล้วก็จบ ก�รทำ�กิจกรรมของ

โครงก�รจึงเป็นเช้ือไฟที่กระตุกกระตุ้นให้ช�วบ้�นสนใจ และเย�วชนเองก็เกิดคว�ม

ภ�คภูมิใจที่ได้ทำ�กิจกรรมในชุมชนของตนเอง 

หลังจ�กจัดกิจกรรมครบถ้วนต�มแผน ทีมง�นได้ประเมินผลก�รทำ�ง�น โดยให้

เพื่อนที่เป็นคนในชุนชมร่วมกับครูในโรงเรียนต�ดีก� ติดต�มพฤติกรรมของกลุ่ม 

เป�้หม�ยทัง้ 30 คน ซึง่เมือ่ไดส้อบถ�มครตู�ดีก�และเพือ่นๆ กพ็บว�่พฤติกรรมทีเ่ดก็

แสดงออกไมม่คีว�มสุม่เสีย่งตอ่ก�รไปสบูบหุรี ่หลงัจ�กเลกิเรยีนเด็กๆ จะไปเลน่กฬี� 

อะห์กับมะเท่ห์เป็นคนสอดแนมคอยห�โอก�สไปเยี่ยมเยือนเด็กๆ บริเวณสน�มกีฬ� 

สร้างส่ิงดีๆ เพ่ือบ้านเรา

ทมีงานเหน็รว่มกันวา่ จดุทีย่�กทีสุ่ดของก�รทำ�โครงก�รคอื ก�รจดัก�รเวล� เพร�ะ

เป็นช่วงที่แต่ละคนต้องไปฝึกง�น จึงหวั่นใจว่� ถ้�ได้รับทุนแล้วอ�จทำ�โครงก�รได้ 

ไมต่อ่เนือ่ง มปีญัห� แตเ่ม่ือรว่มแรงรว่มใจสร�้งขอ้ตกลงรว่ม กำ�หนดแผนก�รทำ�ง�น

ล่วงหน้� เพื่อล็อกวันทำ�ง�นร่วมกันได้ จนส�ม�รถก้�วข้�มปัญห�ม�ได้ ซึ่งบทเรียน

“เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กประถมศึกษาซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำาลัง
เปิดรับการเรียนรู้และการปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ จึงออกแบบเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม เพื่อไม่ให้การเรียนรู้น่าเบื่อ แต่ต้องไม่ใช่กิจกรรม
ที่เล่นสนุกเพียงอย่างเดียว ต้องมีสาระที่ต้องการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายด้วย”  
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ก�รจัดก�รตนเองในครั้งนี้เป็นประสบก�รณ์ที่ค�ดว่�

จะส�ม�รถนำ�ไปจัดก�รชีวิตก�รทำ�ง�นในอน�คตได้

เป็นอย่�งดี 

แม้ทีมงานจะเป็นเด็กกิจกรรมที่มีประสบการณ์ใน

การทำากิจกรรมตา่งๆ มามากมาย แตก่ระบวนก�รทำ�ง�น

ในโครงก�รยงัชว่ยเสรมิทกัษะก�รทำ�ง�นรว่มกบัชุมชน 

ซึ่งท่ีผ่�นม�เคยเรียนในห้องเรียน แต่เมื่อต้องทำ�ง�น

กับชุมชนจริงๆ ทำ�ให้ทีมง�นได้ฝึกฝนอย่�งเต็มท่ี ทีมงาน

เล่าว่า จากประสบการณ์การทำากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

ที่เคยชินกับการจัดกิจกรรมในลักษณะค่าย ทำาให้ในช่วง

แรกทีมคิดว่าจะเข้ามาจัดค่ายในชุมชนเช่นเดิม แต่ก็ได้พี่

เจ�ะห์- อ�อีเซ�ะ ดือเระ ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงสงขลาฟอรั่ม

แนะนำาวธิีการทำางาน ทำาให้ทีมตอ้งปรับการทำางาน มกีาร

วางแผนการทำางาน สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้นำา

ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการกับชาวบ้านก่อนท่ีจะจัดค่าย 

ซ่ึงทีมง�นต่�งยอมรับว่�ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นท่ีเป็นระบบ 

เป็นขั้นเป็นตอนม�กขึ้น 

ก�รมีพ่ีเล้ียงและท่ีปรึกษ�โครงก�รคอยให้กำ�ลังใจ 

และให้คำ�ชีแ้นะ ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมคีว�มรอบคอบม�ก

ยิง่ขึน้ กอ่นจะทำ�กจิกรรมทกุครัง้ ทมีง�นใชเ้วล�ในก�ร

ประชุมว�งแผน จ�กคำ�แนะนำ�ให้ระมัดระวังในก�รใช้

หลักก�รท�งศ�สน�ในก�รทำ�ง�น ทำ�ใหท้มีง�นตอ้งคดิ

ใคร่ครวญ สืบค้นแหล่งอ้�งอิง รวมทั้งพิจ�รณ�คว�ม

เหม�ะสม เชน่ การเลอืกวิทยากรทีจ่ะใหค้วามรู้เร่ืองหลกั

การทางศาสนา ต้องเป็นคนท่ีคนในชุมชนให้การยอมรับ ทีม

งานจึงไดเ้ชญินายก อบต. ซึง่ทา่นเคยเปน็ครูใหญโ่รงเรียน

ตาดีกา จึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา มาเป็น

วิทยากร 

ก�รทำ�ง�นยังพัฒน�ให้มีคว�มกล้�แสดงออก 

กล�้แสดงคว�มคดิเหน็ ฝกึก�รรบัฟงัคว�มคดิเหน็ของ

ผู้อ่ืน มีเร่ืองให้คิด ให้แก้ปัญห�ตลอดท�งของก�รทำ�ง�น 

จึงต้องมีก�รปรึกษ�ห�รือกันในทีมอยู่เร่ือยๆ ก�รทำ�ง�น

จึงเน้นก�รแลกเปลี่ยนอย่�งมีส่วนร่วมและเท่�เทียม 

ไม่ใช่ทุกอย่�งตัดสินโดยหัวหน้�โครงก�รหรือคนท่ีอยู่

“ถ้าย้อนมองตัวเองก่อนที่จะมาเจอสงขลาฟอรั่ม กับตอนนี้ที่เราได้เข้าร่วมเวทีต่างๆ 
ได้ปลุกสำานึกพลเมือง เมื่อก่อนผมไม่ได้เอาอะไรเท่าไร เอาแต่เรียน ไม่ได้มีตัวตนในชุมชน 
พอทำาโครงการนี้ก็ทำาให้ชุมชนเห็นค่าของเรา ว่าอย่างน้อยเป็นเด็กเรียนมหาวิทยาลัย 
ช่วยสังคม ช่วยชุมชน ทำาให้เรามีจุดยืนในชุมชน มันภาคภูมิใจ”
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ในพ้ืนท่ี ก�รทำ�ง�นในระหว่�งท่ีต่�งคนต่�งแยกย้�ยไปฝึกง�นในท่ีต่�งกัน เป็นบทพิสูจน์

สัจจะของเพื่อนที่มีต่อกัน และเป็นก�รแสดงออกซึ่งคว�มรับผิดชอบของทุกคน สิ่งนี้

กล�ยเป็นก�รขันน็อตให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพื่อนเหนียวแน่นยิ่งกว่�เดิม 

“ถ้าย้อนมองตัวเองก่อนที่จะมาเจอสงขลาฟอรั่ม กับตอนนี้ที่เราได้เข้าร่วมเวทีต่างๆ 

ไดป้ลกุสำานกึพลเมอืง เมือ่กอ่นผมเอาแต่เรยีน ไมไ่ด้มตัีวตนในชมุชน พอทำาโครงการ

น้ีก็ทำาให้ชุมชนเหน็คา่ของเรา วา่อยา่งนอ้ยเปน็เด็กเรยีนมหาวทิยาลยั ชว่ยสังคม ชว่ย

ชุมชน ทำาให้เรามีจุดยืนในชุมชน มันภาคภูมิใจ” นาวีบอก

ขณะท่ีฟะห์เสรมิวา่ ตอนนีท้ำางานเปน็บณัฑิตอาสา ได้นำ�คว�มรู้จ�กก�รทำ�โครงก�ร

น้ีไปใช ้เชน่ การหาขอ้มลูกอ่น กอ่นหนา้นีเ้ราไมเ่คยทำาแบบนีม้ากอ่น ทำาใหก้ารทำางานเป็น

บัณฑิตอาสาของเราง่ายขึ้น

ส่วนอะห์บอกว่า เมื่อก่อนคิดว่าปัญหาต่างๆ ในประเทศของเราต้องรอให้ผู้ใหญ่เป็น

คนแก้ไข แต่พอได้ทำาโครงการมองว่า แม้เร�จะเป็นเย�วชน เร�ก็ส�ม�รถเป็นส่วนหนึ่ง

ในก�รช่วยแก้ปัญห�ได้ แต่ต้องทำ�ง�นบนพื้นฐ�นคว�มต้องก�รของชุมชนจริงๆ

จ�กพื้นฐ�นที่มีประสบก�รณ์จ�กก�รเรียนในส�ข�วิช�ก�รปกครอง และก�รทำ�

กิจกรรมในมห�วิทย�ลัย เมื่อเพิ่มก�รเรียนรู้ในโครงก�รจึงช่วยเสริมประสบก�รณ์ 

ก�รเป็นพลเมืองอ�ส�ของทีมง�นให้เข้มข้นขึ้น วันนี้ทีมง�นแยกย้�ยกันไปทำ�ง�นใน

อ�ชีพต่�งๆ ต�มศักยภ�พและโอก�สของแต่ละคน แต่สำ�นึกท่ีถูกกระตุ้นและติดตั้ง 

ทำ�ใหต้�่งสนใจตอ่ปญัห�ทีไ่ม่เคยคดิเอ�ธรุะ หรอืทีเ่คยคดิว�่ เกินคว�มส�ม�รถตนเอง 

เพือ่เข�้ไปเปน็หนึง่แรงทีจ่ะรว่มแกไ้ขใหค้ลีค่ล�ย และสร�้งสงัคมสนัติสขุใหเ้กดิขึน้ใน

พื้นที่สล�ตันรูเม�ะกีตอ (ภ�คใต้บ้�นเร�)

“เมื่อก่อนคิดว่าปัญหาต่างๆ ในประเทศของเราต้องรอให้ผู้ใหญ่เป็นคนแก้ไข 
แต่พอได้ทำาโครงการมองว่า แม้เราจะเป็นเยาวชน เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ต้องทำางานบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนจริงๆ”
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ข้อมูลอ้างอิง

 การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ฮะรอม (สิ่งที่ต้องห้าม) ของศาสนาอิสลาม โดยมีเหตุผลว่าทำาไมต้องห้าม (ฮะรอม) จากข้อมูลหลักฐาน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

บทบัญญัติในอัลกุรอานที่ผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ทรงตรัส ว่า

1. ซูเราะห์ อัล อะอรอฟ : 175 ความว่า “และจะอนุมัติให้แก่พวกเจ้าซ่ึงส่ิงดีๆ ท้ังหลาย และจะให้เป็นท่ีต้องห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง

สิ่งที่เลวทั้งหลาย”

2. ซูเราะห์ อัล บะกอเราะห์ : 195 ความว่า “และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศ”

3. ซูเราะห์ อันนิซาฮ์ : 29 ความว่า “และจงอย่าฆ่าตัวเองของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”

4. ซูเราะห์ อัลอิสรอฮฺ : 27 ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายน้ัน เป็นพวกพ้องของเหล่าชัยฏอนน้ันเนรคุณต่อพระเจ้าของมัน”

บทบัญญัติในอัลหะดิษท่านนบี หรือซุนนะฮฺ (วจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัด) บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม ความว่า

1. อัลหะดิษ หมายเลข : 1446 ความว่า “และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ห้ามการทำาให้สูญเสียซ่ึงทรัพย์สินโดยไร้ประโยชน์”

2. อัลหะดิษ หมายเลข : 223 ความว่า “แท้จริงความสะอาดน้ัน เป็นคร่ึงหน่ึงของการศรัทธา และการกล่าวอัลฮัมดุลิลละฮฺน้ัน เป็น

ส่ิงท่ีจะเติมเต็มตาช่ัง”

นักวิชาการ นักปราชญ์ (มุจญตะฮิดผู้นำามัซฮับ) ต่างๆ อาทิ    

1. นักวิชาการจากมัซฮับหะนะฟีย์ เช่น ท่านอีซา อัชชะฮาวีย์, ท่านอับดุลดุลบากี, ท่านมุฮัมหมัด อิบนุศิดดีก อัซซุบัยดีย์

2. นักวิชาการจากมัซฮับมาลีกีย์ เช่น ท่านอิบรอฮิม อัลลิกอนีย์, ท่านอะบูอัลฆัยษุ อัลเกาะชาชฺ

3. นักวิชาการจากมัซฮับซาฟีอีย์ เช่น ท่านชัยคฺ นัจดีน อัดดิมัชกีย์, ท่านชัยคฺ อิบนุ อิลาน อัศศิดดีกีย์, ท่านอุมัร อิบนุ อับดุร

เราะมาน อัลหุสัยนีย์ ฯลฯ

4. นักวิชาการจากมัซฮับฮัมบาลี เช่น ท่านอะหฺมัด อัสสันฮูรีย์ อัลบะฮูตีย์

 ทั้งหมดต่างให้เหตุผลถึงผลของการสูบบุหรี่ คือ 1) ทำาให้เกิดอาการมึนเมาหรือทำาให้เกิดภาวะท่ีสติปัญญาเคลิบเคลิ้ม 2) 

ทำาให้เกิดความเชื่องช้า เซื่องซึม และเหนื่อยอ่อน 3) ทำาให้เกิดภัยอันตรายใน 2 ด้าน ด้านที่ 1 เป็นภัยต่อร่างกายทำาให้ร่างกาย

อ่อนแอลง และนำาไปสู่การเป็นโรคต่างๆ ด้านที่ 2 เป็นภัยต่อทรัพย์สิน การสูบบุหรี่เป็นการจ่ายทรัพย์สินที่ฟุ่มเฟือย เพราะบุหรี่

เป็นสินค้าเปล่าประโยชน์

 องคก์ารวชิาการอสิลาม และนกัวิชาการรว่มสมยั ไดอ้อกคำาวนิจิฉยัทางศาสนา (ฟตัวา) มมีต ิวา่ การสบูบหุรีเ่ปน็สิง่ตอ้งหา้ม 

(ฮะรอม) ภายใต้เหตุผล และหลักฐานที่จะสนับสนุนในคำาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) โดยเฉพาะเหตุผลทางการแพทย์ ที่พบว่า      

ในบหุรีม่สีารเคมทีีเ่ปน็โทษรา้ยแรงมากมาย และเปน็อนัตรายอยา่งยิง่ต่อสขุภาพ อนามยั อกีทัง้ยงัสง่ผลกระทบตอ่ทรพัยส์นิของ

ผู้สูบ ดังน้ัน การสูบบุหร่ีนับว่าเป็นส่ิงท่ีทำาให้เกิดความเดือดร้อนท้ังต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด  ซ่ึงทางคณะกรรมการฟัตวาแห่ง 

อัลอัซฮัร อัชชะรีฟ รวมถึงสำานักจุฬาราชมนตรีของไทยได้ ออกคำาสั่งประกาศ ที่ 02/2549 ว่า “การสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม (ฮะ

รอม)” แล้ว

 ดงัน้ันเมือ่เป็นท่ีประจกัษ์แน่ชัดจากบทบัญญตัทิางศาสนาอสิลามตลอดจนจากผูรู้ต่้างๆ และสถาบนัทางศาสนา และวชิาการ

อิสลาม เช่นนี้แล้ว คนมุสลิมที่ยังนิยมสูบบุหรี่อยู่ ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำาความเข้าใจเสียใหม่ว่า การสูบบุหรี่ของท่านนั้นได้

เป็นสิ่งที่ต้องห้าม (ฮะรอม) แล้ว ท่านกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ อันจะแสดงถึงแรงศรัทธา (อีมาน) 

และทีส่ำาคญัความเขม้แข็งทีเ่กดิจากความเพยีรพยายามหมัน่ดแูลรกัษาสขุภาวะตวัเอง ทีจ่ะใหท้า่นกลายเปน็ผูท่ี้มพีลงั และความ

เข้มแข็งของอีมานหรือตักวา (ศรัทธา) และเป็นที่รักของผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ)

ข้อมูลโดย อาจารย์สุบันโญ  จีนารงค์  คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ที่มา สำานักงานแผนงานสร้างสุขมุสสิมไทยและมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) www.muslim4health.or.th
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โครงการเยาวชนสานพลังต่อต้านบุหรี่

ที่ปรึกษ�โครงก�ร อัมรี จาหลง คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทีมทำ�ง�น บัณฑิตคณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

วิทย�เขตปัตต�นี

ซารีฟะห์ นิหลง ซอรียะห์ อาแวกะจิ 

นาวี สาม่าน มูอำาหมัด มามะ 

มูฮำาหมัด กะอาบู
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ก้าวที่กล้า 
ของผู้ศรัทธา

โครงการที่พึ่งของผู้ศรัทธา
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เข้าใจคำาสอนของศาสนาอิสลามที่ว่า ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศรัทธา ได้ลึกซึ้งกว่าเดิม...ก่อนทำาโครงการก็เห็นว่าสกปรก  
แต่ไม่คิดอะไร แต่เมื่อมาทำาโครงการแล้วความรู้สึกมันต่างออกไป  
สิ่งที่ทำาไม่ได้ทำาให้เกิดความสะอาดเฉพาะกลุ่ม แต่คนรอบข้างที ่
ใช้ประโยชน์จากสถานที่ละหมาดก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย  
การละหมาดภายใต้บรรยากาศของความสะอาด ทำาให้จิตใจสงบ 
ความศรัทธาจึงเพิ่มพูนเป็นผลบุญที่ส่งต่อกันทั่วหน้า

เม่ือเห็นความเปลีย่นแปลงของเพ่ือนๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการเมือ่ปทีีผ่า่นมามพีฒันาการ

เรือ่งความกลา้แสดงออก เสยีสละ และมทีกัษะในการทำางานงานหลายดา้น จึงเปน็ทีม่าของ

การรวมทีม เพื่อเข้าร่วม “กระบวนก�ร” ที่เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาตนเองได้

วิเคราะห์ปัญหา...ค้นหาสาเหตุ

เม่ือทราบข่าวการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา  

ฟ�ด๊ะ-ฉัตรแก้ว ชอบง�ม ที่เคยมีประสบการณ์การทำาโครงการสวยใสสไตล์มุสลิมะฮ์ 

เมื่อปีที่ผ่านมาจึงอาสารวบรวมเพื่อนๆ ซึ่งประกอบด้วย อ้ะ-จุไวรีอะ สุขพันธ์ ต้อ-สุธิด� 

ละกะเต็บ เฟีย-โซเฟีย บุตรรักษ์ และ มีมี่-ฮ�นีย์ แกต่อง ที่แม้จะเรียนห้องเดียวกัน  
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“ชวนทีมงานวิเคราะห์สถานการณ์ในโรงเรียน ว่ายังมีเรื่องใดบ้างที่ต้องการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนเวลาละหมาด ซึ่งส่งผลให้ไม่มี
สมาธิ เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข”

พกัดว้ยกนั แตก่ไ็มไ่ดส้นทิกนัมากอ่น มารวมตัวกนัเปน็ทมีทำางาน เพราะคดิว่า ห�กต้องก�ร

เรียนรู้ก�รทำ�ง�นม�กขึ้น น่�จะทำ�ง�นกับคนที่มีคว�มคิดเห็นแตกต่�งกัน เพ่ือฝึกใช้

เหตุผลในก�รทำ�ง�น 

ฟาด๊ะบอกว่า แม้จะเคยทำาโครงการมาก่อน แต่อย�กทำ�อีก เพร�ะก�รทำ�โครงก�ร

ทำ�ให้เธอเป็นคนคิดรอบด้�นม�กขึ้น มีหลักก�รคิด ย่ิงทำ�คว�มเป็นผู้นำ�ก็ย่ิงม�กขึ้น 

คว�มกล้�แสดงออกก็เพิ่มขึ้นต�มไปด้วย

เนื่องจากเป็นตัวตั้งตัวตีและมีประสบการณ์มาก่อน ฟาด๊ะจึงอธิบายให้เพื่อนๆ ฟังถึง

รายละเอียดการทำาโครงการ พร้อมกับชวนทีมง�นวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ในโรงเรียนว่� 

ยังมีเรื่องใดบ้�งที่ต้องก�รปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนเวลาละหมาด  

ส่งผลให้ไม่มีสมาธิ เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไข 

เพราะหากละหมาดโดยไม่มีสมาธิ เท่ากับว่าการละหมาดนั้นไม่สมบูรณ์ และไม่เพียงแต่

สถานที่ละหมาดเท่านั้น แต่กลิ่นเหม็นยังคลุ้งกระจายรบกวนไปทั่วทั้งโรงเรียน

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณที่ละหม�ด บริเวณมัสยิดชั้น 2 และชั้น 3 และพื้นที่

โดยรอบ จึงเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญของก�รทำ�โครงก�รที่พึ่งของผู้ศรัทธ� 

“เราทำาโครงการน้ีเพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนของเราสะอาดข้ึน และต้องการสร้างจิตสำานึก

เรื่องการรักษาความสะอาดให้ทุกคนรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย สถานที่ใช้ประโยชน์  

รวมถงึสถานทีล่ะหมาด ซึง่เปน็ท่ีสาธารณะทีห่ลายคนเข้ามาใชร่้วมกนั หากเข้าไปแลว้สกปรก

เราก็ไม่อยากเข้าไป และความเชือ่ของศาสนาอิสลามบอกวา่ความสะอาดเปน็สว่นหนึง่ของ

การศรัทธา จึงคิดทำาเรื่องนี้เพราะพวกเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณที่ละหมาด ทำาให้การ

แสดงความเคารพพระเจ้าไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีสมาธิ” อ้ะเล่าถึงเป้าหมายการทำางาน
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หลงัจ�กเหน็สถ�นก�รณป์ญัห�แลว้ ก�รทำ�โครงก�รจงึเริม่ต้ังแต่ร่วมกนัวเิคร�ะห์

ส�เหตุของปัญห� แบ่งบทบ�ทหน้�ที่กัน ซึ่งฟ�ด๊ะได้รับมอบหม�ยให้เป็นหัวหน้�ทีม 

ต้อและมีมี่ทำ�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ อ้ะเป็นเหรัญญิก เฟียเป็นรองหัวหน้�โครงก�ร 

โดยเลือกหน้�ที่ที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยและคว�มถนัดของแต่ละคน 

ก�รทบทวนสภ�พปัญห�และสืบค้นห�ส�เหตุที่ม�ของกลิ่นเหม็น ทีมงานได้เดิน

สำารวจสภาพโดยรอบสถานที่ละหมาด อาคารเรียน และคูน้ำาทิ้งด้านข้างอาคารย้อนขึ้นไป

ถึงต้นทาง เพราะสถานที่ละหมาดเป็นอาคารที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน มีคูน้ำาขังอยู่ด้านหลัง

ติดกับอาคารเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงอาหารของช้ันอนุบาลและประถมศึกษา 

ซึ่งพบว่าเมื่อล้างจานจะมีการทิ้งเศษอาหารลงไป แล้วมีทางระบายน้ำาลงไปในคูน้ำา รวมถึง

การที่เด็กๆ ท้ิงห่อขนมไม่เป็นที่เป็นทาง ทิ้งเศษใบไม้ท่ีปลิวทับถมลงในคูน้ำา โดยไม่เคยมี

การลอกคูมาก่อน ดา้นการดูแลความสะอาดภายในโรงเรยีนซึง่มนีกัเรยีนจำานวนมาก แมว้า่

จะมีเวรทำาความสะอาดของนักเรียน โดยแต่ละห้องมีการแบ่งเวรเก็บขยะ แต่ก็มีพื้นที่ 

ส่วนกลางซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่บ้านดูแลความสะอาด แต่ด้วยความที่มีอาคารหลายหลัง  

แมบ่า้นอาจดแูลไมท่ัว่ถงึ อาคารมสัยดิกม็จุีดท่ีหลงัคาร่ัว รวมทัง้เมือ่เปิดหนา้ต่างทิง้ไว้ทำาให้

นกบินเข้ามาทำารัง และถ่ายมูลไว้ เวลาฝนตกมีน้ำาเจ่ิงนองแล้วย่ิงมีคนเดินไปมาย่ิงทำาให้

สกปรกได้ง่าย 

“เราต้องไปศึกษาแหล่งที่มาของความสกปรกก่อน เพราะต้องไปแก้ต้ังแต่ต้นเหตุ  

ซึ่งดีกว่าที่เรามาแก้ปลายเหตุ ถ้าเราไปแก้ปลายเหตุเดี๋ยวมันก็สกปรกอีก เราไปแก้ต้นทาง 

ดีกว่า” ต้อเล่า

หาแนวร่วมจิตอาสา

เมื่อทราบถึงต้นตอของความสกปรก ทีมง�นจึงจัดประชุมว�งแผนก�รทำ�ง�นต่อ

และเห็นตรงกันว่� ก�รประช�สัมพันธ์โครงก�รและรับสมัครน้องๆ จิตอ�ส� ห�กจะ

ประช�สมัพนัธห์น�้เส�ธงหลงัเค�รพธงช�ติ ไมน่่�จะเป็นวธีิก�รท่ีได้ผลดี เพร�ะเด็กๆ 

มักไม่สนใจ จึงว�งแผนจู่โจมไปประช�สัมพันธ์ถึงในห้องเรียน โดยขออนุญ�ตคุณครู

ประจำ�ชัน้ตัง้แตม่ธัยมศึกษ�ปทีี ่1-5 รบัสมคัรนอ้งๆ จติอ�ส� ห้องละ 2 คน เปน็ตัวแทน

เข�้รว่มกจิกรรม สว่นเพือ่นในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 นัน้ทมีงานเลอืกทีจ่ะยกเว้น เพราะ

เป็นกลุม่นกัเรยีนท่ีเรียนคอ่นขา้งหนกั และตอ้งเตรยีมตวัสอบเข้าเรยีนตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 

“เราเห็นจากปีที่ผ่านๆ มา ว่าการพูดหน้าเสาธงเด็กจะไม่ฟังเลย เราจึงไม่เลือกวิธีนั้น 

แต่เลือกบุกไปถึงห้องเรียนทั้ง 24 ห้อง ใช้เวลาว่างของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นคาบว่าง 

หรอืใชช้ว่งเวลาท่ีเป็นรอยตอ่ของคาบ ทีเ่รารู้เพราะหนา้หอ้งเรียนแต่ละหอ้งจะมตีารางเรียน

ติดไว้ เราก็นำาตารางเรียนมาวางแผนก่อนว่าช่วงไหนจะไปห้องไหน ยกทีมไปกันทั้งกลุ่ม  

แล้วพูดให้น้องฟัง ถามน้องว่า เวลาน้องไปละหมาดน้องได้กลิ่นไหม พูดให้เขาสนใจ 

แล้วถามต่อว่า น้องอยากช่วยไหม” ฟาด๊ะเล่า
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“เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางการแก้ปัญหา จึงได้ปรับใช้ทักษะการทำางานที่เคยเรียนรู้
มาจากพี่ ๆ สงขลาฟอรั่ม คำาถามที่ทีมงานเคยถูกพี่ ๆ ถามตอนมาเวิร์กช็อป เช่นว่า สาเหตุ
ของกลิ่นเหม็นมาจากไหน เราจะทำาโครงการนี้ไปทำาไม น้อง ๆ อยากเห็นความสำาเร็จอะไรจาก
การทำาโครงการ และต้องทำาอย่างไร รวมถึงการให้น้อง ๆ วาดภาพของมัสยิดในฝันที่น้องๆ 
อยากเห็น เป็นต้น”

ก�รประช�สัมพันธ์และก�รรับสมัครตัวแทน 

ผ�่นไปดว้ยด ีน้องๆ ใหค้ว�มรว่มมอืเป็นอย�่งดี เพร�ะ

ต่�งเห็นด้วยว่�สถ�นท่ีละหม�ดมีคว�มสำ�คัญต่อทุกคน 

แต่ส่ิงที่สำ�คัญท่ีสุดระหว่�งก�รประช�สัมพันธ์คือ  

ทีมง�นได้ฝึกฝนก�รพูดต่อหน้�คนจำ�นวนม�ก เพร�ะ

มขีอ้ตกลงกันว�่ ทกุคนจะตอ้งแบง่กันทำ�หน�้ท่ีแนะนำ�

โครงก�ร แม้ว่�จะเป็นก�รพูดกับรุ่นน้องหรือเพื่อนๆ 

แตก่�รพดูอธบิ�ยโครงก�รย�วๆ หน้�หอ้งของบ�งคน

ก็เป็นก�รพัฒน�ทักษะก�รนำ�เสนอได้เป็นอย่�งดี 

“ตอนแรกกลัว ไม่กล้าพูด นี่เป็นครั้งแรกที่เราไป

ประชาสมัพนัธ ์มันตืน่เต้นมาก นอ้งเขาไมรู่จ้กัเรา น้องเขา

หยอกเล่น เราก็หยอกเล่นกลับบ้าง แต่ก่อนจะเข้าไปใน

ห้องน้อง เราจะแบ่งกันว่าห้องนี้ใครพูด ห้องต่อไปใครพูด 

เพื่อให้เพื่อนได้ฝึกพูดกันทุกคน” ต้อเล่า

ระดมความคิด พิชิตปัญหา

เมื่อได้ตัวแทนจ�กแต่ละห้องแล้ว ทีมง�นจึงได้

ประชุมพูดคุยกบัตัวแทนนอ้งๆ เพือ่ระดมคว�มคดิเหน็

ห�แนวท�งก�รแก้ปัญห� จึงได้ปรับใช้ทักษะก�ร

ทำ�ง�นที่เคยเรียนรู้ม�จ�กพี่ๆ สงขล�ฟอรั่ม คำ�ถ�มที่

ทีมง�นเคยถูกพี่ๆ ถ�มตอนม�เวิร์กช็อป เช่น ส�เหตุ

ของกลิ่นเหม็นม�จ�กไหน เร�ทำ�โครงก�รนี้ไปทำ�ไม 

น้องๆ อย�กเห็นคว�มสำ�เรจ็อะไรจ�กก�รทำ�โครงก�ร 

และต้องทำ�อย่�งไร รวมถงึก�รให้นอ้งๆ ว�ดภ�พของ

มัสยิดในฝันที่น้องๆ อย�กเห็น เป็นต้น

“เชิญตัวแทนน้องๆ มาพูดคุยร่วมกันว่า เราจะทำา

อย่างไรดี ที่เราใช้วิธีนี้เพราะอยากรู้ความคิดที่มาจาก 

ตวัเขาเอง วา่เขารูส้กึอยา่งไร การนัง่คยุกนัยงัทำาใหเ้กดิการ

แลกเปล่ียนระหว่างพ่ีกับน้อง ทำาให้สนิทสนมกันมากข้ึนด้วย 
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จากเมื่อก่อนที่เห็นหน้ากันแต่ไม่รู้จักกัน ก็ได้รู้จักกันคราวนี้ ทำาให้ทั้งพี่ทั้งน้องกล้าพูดคุย

มากขึ้น” ฟาด๊ะกล่าว

หล�ยคนหล�กคว�มคิด ช่วยให้ทีมง�นได้แนวท�งก�รทำ�ง�นที่หล�กหล�ย  

รวมท้ังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญห�และส�เหตุของคว�มสกปรกในสถ�นท่ีละหม�ด 

ข้อมูลท่ีทีมง�นค�ดไม่ถึงก็ถูกเติมเต็ม เช่น จุดที่มีน้ำ�ขังในสถ�นที่อ�บน้ำ�ละหม�ด  

ท่อที่อุดตัน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก�รทำ�ง�นครั้งนี้ครูใหญ่และคุณครูในโรงเรียนได้

เข้�ร่วมรับฟังด้วย 

สดุทา้ยทมีงานได้ขอ้สรปุในก�รแกไ้ขปัญห�คอื ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและปรบัปรงุ

คนู้ำ�ซึง่เปน็ส�เหตหุลกัของก�รมกีลิน่เหมน็ และทำ�คว�มสะอ�ดมสัยิด ทมีงานคน้คว้า

หาวิธีจนพบวิธีการหนึ่ง คือ การใช้น้ำาหมักเพื่อดับกลิ่น เพราะเคยเห็นเพื่อนที่ทำาโครงการ

ห้องน้ำาในฝัน ใช้น้ำาหมักจากผลไม้ทำาความสะอาดห้องสุขาซึ่งได้ผลด ีรวมทั้งเมื่อได้ห�รือ

กับเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันที่ทำ�โครงก�รสุข�สุขใจ ซึ่งใช้วิธีก�รเดียวกัน จึงร่วมกัน 

ลงขันงบประม�ณและแรงง�นในก�รทำ�น้ำ�หมักเพื่อแบ่งกันใช้ในแต่ละโครงก�ร

ผ่านไป 2 สัปดาห์หลังจากประชุมร่วมกับน้องๆ แกนนำา ทีมงานได้นัดหมายน้องๆ  

อีกครั้ง เพื่อช่วยกันทำาน้ำาหมักจากเปลือกสับปะรด ระดมพลหั่น สับ กวน ตามสูตรจนได ้

น้ำาหมักขนาด 200 ลิตร 3 ถัง ไว้ใช้งาน แต่เนื่องจากระยะเวลาการหมักบ่มน้ำาหมักให้ได้ที่

ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน จึงเกรงว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาของโครงการ โชคดีที่

ร้านค้าซึ่งทีมงานไปซื้ออุปกรณ์แนะนำาว่า ถ้าใส่อีเอ็มลงไปจะช่วยลดเวลาหมักเหลือเพียง  

1 เดือน เพราะอีเอ็มช่วยให้การย่อยสลายเร็วขึ้น 
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“คูน้ำาทั้งสายเราทำากันทั้งหมด ตอนทำาก็ขยะแขยงถึงแม้จะสวมถุงมือยางแล้ว 
แต่ถ้าไม่ทำาก็จะไม่มีใครทำา...การลงแรงของเด็ก ๆ ทำาให้ผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมด้วยช่วยปรับปรุงสภาพคูน้ำาที่ชำารุด โดยการเทปูนซีเมนต์ใส่ท่อ ทำาให้น้ำา
ระบายได้ดีขึ้น ส่วนการจัดการเศษอาหารจากโรงอาหารของน้องประถมศึกษา 
มีการนำาตะแกรงมากรองเศษอาหารไม่ให้ตกลงไปในคู ต่างฝ่ายต่างช่วยเอาธุระ 
จนคูน้ำาสะอาดขึ้น กลิ่นเหม็นจางหายไป”

ร้อยผู้คนมาร่วมด้วย ช่วยแก้ปัญหา

1 เดือน คือช่วงเวลาของการรอคอย เมื่อน้ำาหมักได้ที่ ทีมงานจึงนัดหมายน้องๆ  

อาสาสมัครร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อเก็บขยะ ทำาความสะอาดสถานที่ละหมาดและ

บริเวณรอบๆ ขุดลอกคูน้ำา ก่อนวันงาน ทีมงานขอให้คุณครูช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน

ช่วงเวลาละหมาด ส่งผลให้เม่ือถึงเวลาทำางานจริง นอกจ�กน้องๆ อ�ส�สมัครที่เป็น

ตัวแทนห้องแล้ว ยังมีน้องๆ เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีร�ยชื่ออยู่ในโครงก�รอ�ส�ม�ช่วยด้วย 

หลงัการละหมาดทกุวนัศกุร ์ตัง้แตบ่า่ยโมงถงึสีโ่มงคร่ึง ทมีงานและอาสาสมคัรชว่ยกนั

ทำาความสะอาด แบ่งหน้าที่ให้น้องผู้หญิงทำาความสะอาดบนมัสยิด และขอแรงน้องผู้ชาย

มาช่วยพ่ีทีมงานลอกคูน้ำา ซ่ึงต้องใช้จอบกวาดลากขยะและเศษใบไม้ที่ทับถมกันเป็นเวลา

นานขึ้นมาทิ้งบนบก แยกขยะพลาสติกออกมาทิ้ง ส่วนเศษโคลนเศษใบไม้ ใช้เป็นปุ๋ยบำารุง

ต้นไม้ในโรงเรียน จากน้ันใช้น้ำาหมักที่ทีมงานทำาไว้ใส่ลงไปในคูน้ำาเพ่ือให้ช่วยย่อยสลาย 

กิ่งไม้ใบหญ้าในคูน้ำาด้วย

“คูน้ำาทั้งสายเราทำากันทั้งหมด ตอนทำาก็ขยะแขยงถึงแม้จะสวมถุงมือยางแล้ว  

แต่ถ้าไม่ทำาก็จะไม่มีใครทำา” ฟาด๊ะกล่าว

ก�รลงแรงของเด็กๆ ทำ�ให้ผู้บริห�รโรงเรียนร่วมด้วยช่วยปรับปรุงสภ�พคูน้ำ� 

ทีช่ำ�รดุ โดยก�รเทปนูซเีมนตใ์สท่อ่ ทำ�ใหน้้ำ�ระบ�ยไดด้ขีึน้ สว่นก�รจดัก�รเศษอ�ห�ร

จ�กโรงอ�ห�รของเด็กประถมศึกษ� มีก�รนำ�ตะแกรงม�กรองเศษอ�ห�รไม่ให้ตกลง

ไปในคู ต่�งฝ่�ยต่�งช่วยเอ�ธุระ จนคูน้ำ�สะอ�ดขึ้น กลิ่นเหม็นจ�งห�ยไป

ในส่วนของทีมง�นไม่ได้ยุติท่ีก�รทำ�คว�มสะอ�ดคูน้ำ� แต่มีก�รประส�นง�น 

กับสภ�นักเรียน ซึ่งกำ�ลังทำ�โครงก�รประกวดห้องเรียนสะอ�ด เพ่ือร่วมกันสำ�รวจ 

คว�มสะอ�ดห้องเรียนและพื้นที่รอบๆ เฝ้�ระวังก�รท้ิงขยะจ�กอ�ค�รเรียน พร้อม

กำ�หนดม�ตรก�รลงโทษ ท้ังก�รประก�ศเตอืนหน�้เส�ธง และปกัธงแดงเตอืนสำ�หรบั

ห้องเรียนที่ห้องและบริเวณรอบๆ ไม่สะอ�ด

 หลังจากนั้น ทีมงานได้จัดระบบการติดตามประเมินผลหลังจากวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  

โดยใช้แบบสอบถาม สำารวจความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียน และขอข้อเสนอแนะ

สำาหรับสิ่งที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้โรงเรียนสะอาดมากขึ้น รวมทั้งจัดเวรสำาหรับ

น้องๆ อาสาสมัครประจำาแต่ละช้ัน เพ่ือติดตามดูแลความสะอาดของห้องเรียนและอาคาร

มัสยิด
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“หลังจากบิ๊กคลีนนิ่งมีการติดตามประเมินผล เราไป

สำารวจพบว่าดีขึ้น และใช้วิธีการจัดเวรของห้องต่างๆ ให้

ดแูลความสะอาดตอ่เนือ่ง โดยจดัใหว้นัจนัทร์เปน็ /1 ของ

แต่ละชั้น วันอังคารเป็น /2 ของแต่ละชั้น เพราะแต่ละชั้น

มี 5 ห้อง โดยสมาชิกที่เป็นตัวแทนห้องละ 2 คน มีหน้าที่

ไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไร สะอาดไหม” อ้ะเล่าถึงระบบ

การติดตาม

ทีมงานเลา่ถึงเคล็ดลับของคว�มรว่มมอืจ�กเพือ่น

นักเรียน ในช่วงเริ่มต้นอยู่ที่แรงจูงใจจ�กเกียรติบัตร  

ที่จะเป็นผลง�นสะสมในพอร์ตโฟลิโอเพื่อประกอบ 

ก�รพิจ�รณ�ในก�รสมัครเรียนต่อในระดับสูงขึ้น  

แต่เมือ่ผ่�นก�รทำ�ง�นรว่มกนัม�ระยะหนึง่ ทุกคนเหน็

ผลที่เกิดขึ้นว่�เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก�รทำ�ง�น

จึงยังคงได้รับคว�มร่วมมืออย่�งต่อเนื่อง

“ท่ีเขามาช่วยเพราะเราให้เกรียติบัตรด้วย เพราะ

เกียรติบัตรมันจะสำาคัญตอนเราสมัครเรียนต่อในระดับ

อุดมศึกษา ก็ใช้เป็นตัวล่อ เราจะออกแบบเกียรติบัตรแล้ว

ใหค้รใูหญเ่ซน็ต ์แตเ่ขาตอ้งมาร่วมกจิกรรมโครงการจนจบ 

เท่าท่ีสังเกตดูน้องเขาทำาจริง มีความรับผิดชอบ ย่ิงเม่ือเห็น

คูสะอาดขึ้น กลิ่นเหม็นหมดไป ทุกคนมีความสุข ก็รู้สึกว่า

สิ่งที่พวกเราทำาไปไม่เสียเปล่า” เฟียกล่าว

กิจกรรมสุดท้ายของโครงการคือ การเปิดพื้นที่การ

เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานให้น้องๆ เพื่อนๆ ในโรงเรียน

ไดร้บัรูถึ้งกิจกรรมในโครงการ ไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนการทำางาน 

รวมท้ังให้ผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนได้ประเมินผลการ

ทำางานของโครงการ โดยใช้โอกาสร่วมนำาเสนอในงาน

วิชาการของโรงเรียน

“ผลการประเมินตนเองของน้องๆ โดยภาพรวมที่ 

เราประมวลมาก็เป็นไปตามที่เราต้องการคือ น้องๆ เกิด

จิตสำานึก ช่วยกันรักษาความสะอาด และน้องเขาก็ให้

ความร่วมมืออย่างดี บางวันขึ้นไปละหมาดแล้วพบ

ปัญหา น้องเขาก็จะมาบอกว่า ตรงนี้น้ำาขังนะ เราก็ไป

แก้ปัญหา น้องเขาช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องให้ด้วย 

บางครัง้ถา้เขาจดัการได้เขากท็ำาเลย แตบ่างอยา่งทีเ่กนิ

ความสามารถ น้องก็มาบอกเรา ถ้าเกินความสามารถ 

ของเรา ก็ไปบอกครูฝ่ายอาคารสถานที่” ฟาด๊ะเล่า

ก่อเกิดพลเมือง

คว�มภ�คภูมิใจฉ�ยชัดจ�กรอยย้ิมบนใบหน้�  

ทุกคนต่�งซ�บซึ้งถึงคว�มร่วมมือท่ีได้รับ เพร�ะคน

ที่ม�ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดต่�งต้องเสียสละเวล�และ

คว�มสะดวกสบ�ยส่วนตัว ออกม�ช่วยกันสร้�งสรรค์

สิง่ดีๆ ก�รเสียสละในครัง้แรกจงึจดุประก�ยให้เพือ่นๆ 

น้องๆ ในโรงเรียนสนใจใส่ใจเอ�ธุระกับสิ่งแวดล้อม 

รอบๆ ตัวม�กขึ้น 

แต่กว่าที่โครงการจะเดินมาถึงวันนี้ได้ ทีมงานต้อง 

มกีารบรหิารจดัการอยู่ไม่ใชน่อ้ย เพราะเรยีนอยูค่นละหอ้ง 

และอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีภาระของการเรียนต่อ

รออยู่ ทีมง�นจึงต้องจัดก�รเวล� จัดก�รตนเองให้

ส�ม�รถทำ�ง�นในโครงก�รคูข่น�นไปกบัก�รเรยีน และ

ก�รใช้ชีวิตวัยรุ่น ปัญห�เรื่องเวล�ว่�งไม่ตรงกันคือ

ปัญห�ร่วมที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพร�ะต่�งต้องจัดสรร

เวล�ทำ�ง�นให้ลงตัวให้ได ้

“เราอยู่ ม.6 ต้องทำางานแข่งกับเวลา มันเป็นสิ่งท่ี

ท้าทายตัวเรา เพราะต้องมีการจัดการเวลา รู้จักการแก้

ปญัหา เรือ่งเลก็ๆ จะแกอ้ยา่งไร เรือ่งใหญ่ๆ จะแกอ้ยา่งไร 

แล้วมีการเอาความคิดมารวมกัน หาเหตุผลเลือกในสิ่งที่

ถูกต้อง ไปปฏิบัติ” อ้ะเล่าถึงบทเรียนการทำางาน

นอกจากนี้ ทีมงานยอมรับว่าตนเข้าใจคำาสอนของ

ศาสนาอิสลามที่ว่า คว�มสะอ�ดเป็นส่วนหนึ่งของ 

ก�รศรัทธ�ได้ลึกซึ้งกว่�เดิม เพร�ะได้ลงมือปฏิบัติ 

และออกป�กรับส�รภ�พว่� ก่อนทำ�โครงก�รก็เห็นถึง 

คว�มสกปรก แตไ่มค่ดิอะไร แต่เมือ่ม�ทำ�โครงก�รแลว้

 “แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่สนใจอะไร สกปรกก็ช่าง ทั้ง ๆ ที่เราอาจเป็นต้นเหตุของมันด้วย 
แต่พอได้มาทำา เราเห็นความสำาคัญของความสะอาด ก็เปลี่ยนตนเองไม่ทิ้งขยะแบบนั้น”
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คว�มรู้สึกมันต่�งออกไป ส่ิงที่ทำ�ไม่ได้ทำ�ให้เกิด

คว�มสะอ�ดเฉพ�ะกลุ่ม แต่คนรอบข้�งที่ใช้

ประโยชน์จ�กสถ�นท่ีละหม�ดก็ได้รับประโยชน์

ร่วมด้วย ก�รละหม�ดภ�ยใต้บรรย�ก�ศของ

คว�มสะอ�ด ทำ�ให้จิตใจสงบ คว�มศรัทธ�จึง

เพิ่มพูน เป็นผลบุญที่ส่งต่อกันทั่วหน้� 

“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา  

เมื่อเราทำาแล้วไม่ใช่สะอาดที่เราคนเดียว คนรอบๆ 

เขาก็จิตใจสงบด้วย เราได้บุญด้วย เขาก็ได้ด้วย ได้กัน

ทั้งหมด และเมื่อทำาแล้วคนอื่นเห็นมันสะอาดเขาก็

ศรัทธาไปกับเราด้วย” ต้อตอกย้ำา

สำ�หรบัทีมง�น เป้�หม�ยในก�รพฒัน�ตนเองใหม้คีว�มกล�้ถอืว�่บรรลผุล เพร�ะ

ต่�งได้ฝึกพูดต่อหน้�คนหมู่ม�ก ฝึกนำ�เสนอ เป็นก�รสะสมต้นทุนเรื่องคว�มมั่นใจใน

ตนเอง 

แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด อ้ะเล่าว่า เธอรู้สึกว่� มีคว�มเป็นพลเมืองม�กข้ึน “แต่ก่อนเป็นคน

ท่ีไม่สนใจอะไร สกปรกก็ช่าง ท้ังๆ ท่ีเราอาจเป็นต้นเหตุของมันด้วย แต่พอได้มาทำา เราเห็น

ความสำาคัญของความสะอาด ก็เปลี่ยนตนเองไม่ทิ้งขยะแบบนั้น และรู้สึกว่าตัวเอง 

กล้าแสดงออก และรับผิดชอบมากขึ้น” 

ทมีงานยงัเลา่ตอ่วา่ ก�รทำ�ง�นทำ�ใหเ้ข�ได้พสิจูนต์นเองกบัเพือ่นๆ รว่มรุน่ เพือ่น

หล�ยคนเคยปฏิเสธท่ีจะทำ�โครงก�รร่วมกัน เพร�ะคิดว่�จะเป็นภ�ระฉุดรั้งก�รเรียน 

แต่เม่ือเห็นพัฒน�ก�รของทีมง�น เพ่ือนถึงกับเอ่ยป�กว่� เสียด�ยโอก�สในก�รเรียนรู้

และพัฒน�ตนเอง 

“เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่เด็ก ๆ สนใจ 
และใส่ใจที่จะดูแลความสะอาดสถาน
ที่ละหมาด ซึ่งเป็นสถานที่ส่วนรวม 
ที่มุสลิมทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
ใกล้เคียงมาใช้ปฏิบัติศาสนกิจ 
สำานึกจิตอาสาที่ก่อเกิด เป็นสิ่งที่ดี
และสะท้อนศรัทธาในความเชื่อเรื่อง 
“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของ 
การศรัทธา” ตามแนวทางคำาสอน
ของศาสดา” 
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“เพื่อนบางคนก็อยากเป็นแกนนำาแบบเราด้วย แต่ตอนแรกที่ไปชวนเขาก็คิดว่าจะเป็น

ภาระ แต่พอเราทำามาจนถึงจุดนี้เขาก็คิดว่า ทำาไมเขาถึงไม่ทำาด้วย ทำาไมเมื่อก่อนเขาไม่เอา 

เขาก็เสียดาย” เฟียเล่า 

ก่อนจะปล่อยมือจ�กก�รทำ�โครงก�รเพร�ะจบก�รศึกษ� ทีมง�นยังคงห่วงถึง

คว�มย่ังยืนของกิจกรรมท่ีได้ทำ�ม� โดยเฉพ�ะก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�รรักษ�คว�มสะอ�ด

แก่น้องๆ ท่ีทีมง�นยงัไม่มัน่ใจว�่ท่ีผ�่นม�ส�ม�รถติดชปิจติสำ�นกึเรือ่งนีไ้วใ้นตัวนอ้งๆ 

ไดอ้ย�่งมัน่คงหรอืไม ่เพร�ะโรงเรยีนมีนักเรยีนจำ�นวนม�ก และปัญห�ก�รจัดก�รขยะ

ยังคงเป็นปัญห�หลัก แม้ว่�จะมีคุณครูบ�งท่�นพย�ย�มรณรงค์เรื่องก�รคัดแยกขยะ

ในโรงเรียนแล้วก็ต�ม แต่ระบบจัดก�รที่มียังไม่ได้รับก�รตอบสนอง เพร�ะก�รข�ด

จิตสำ�นึกของนักเรียนส่วนหนึ่ง 

คนรุ่นใหม่ตามรอยพระศาสดา

คุณอ�รีเฟน อับดุลก�เดร์ ที่ปรึกษ�สงขล�ฟอรั่ม เป็นผู้ที่พิจารณาโครงการน้องๆ 

มาตั้งแต่ต้น จนถึงวันนี้ที่การทำาโครงการเสร็จสิ้นลง กล่าวว่าเป็นเร่ืองที่น่�ชื่นใจที่เด็กๆ 

สนใจ และใสใ่จทีจ่ะดแูลคว�มสะอ�ดสถ�นทีล่ะหม�ด ซึง่เปน็สถ�นทีส่ว่นรวมทีม่สุลมิ

ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงม�ใช้ปฏิบัติศ�สนกิจ สำ�นึกจิตอ�ส�ท่ีก่อเกิด 

เป็นสิ่งที่ดีและสะท้อนศรัทธ�ในคว�มเช่ือเรื่อง “คว�มสะอ�ดเป็นส่วนหนึ่งของก�ร

ศรัทธ�” ต�มแนวท�งคำ�สอนของศ�สด� 

“สมแล้วที่เราเรียนโรงเรียนสอนศาสนา แล้วนำาเร่ืองเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำาวัน 

เพราะในฮาดิษมีผู้หญิงที่ดูแลมัสยิด ชื่อว่า โตเซียยะ ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดามามัสยิด

แล้วไม่เห็นเขา ก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนแล้ว คนก็บอกว่า เสียชีวิตแล้ว ศาสดาก็ตามไป

ทีกุ่โบรแ์ลว้ละหมาดให ้ถอืวา่นางเปน็คนทีม่เีกยีรติมาก กอ็ยากใหส้ร้างตรงนีใ้ห้เปน็จิตสำานกึ

ที่จะถูกสืบสานตลอดไป” คุณอารีเฟนกล่าว

จ�กจุดเริ่มต้นที่คิดเพียงอย�กทำ�อะไรสักอย่�งเพื่อพัฒน�ตนเอง ก้�วสู่ก�ร 

เรยีนรูเ้รือ่งก�รเสยีสละ อุทศิตนทำ�ง�นเกีย่วกบัคว�มไมส่ะอ�ดซึง่อ�จเป็นทีน่�่รงัเกยีจ

ของคนท่ัวไป แต่เย�วชนกลุ่มนี้กลับเดินหน้�ทำ�ให้สำ�เร็จเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

วันคืนผ่�นไป คว�มสะอ�ดของสถ�นที่ค่อยๆ เพิ่มม�กขึ้น พร้อมๆ กับจิตใจที่ดีง�ม 

คว�มส�ม�รถที่เพิ่มพูนขึ้น และสำ�นึกต่อส่วนรวมที่ค่อยๆ ได้รับก�รหล่อหลอมขึ้น 

เช่นกัน จ�กประสบก�รณ์ตรงที่พวกเข�ได้ลงมือทำ� ลงมือแก้ปัญห�ด้วยตัวเข�เอง

สำ�นึกพลเมืองสร้�งได้จ�กเรื่องร�วเล็กๆ ใกล้ตัว...
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โครงการที่พึ่งของผู้ศรัทธา

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ครูสุกัญญา บิลหมัน

ทีมทำ�ง�น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 

โรงเรียนส่งเสริมศ�สน� วิทย�มูลนิธิ

จุไวรีอะ สุขพันธ์  ฉัตรแก้ว ชอบงาม 

สุธิดา สะกะเต็บ  โซเฟีย บุตรรักษ์ 

ฮานีย์ แกต่อง
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สุขา...สุขใจ

โครงการสุขาสุขใจ
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ตอนที่คิดจะทำาโครงการนี้ ก็คิดอยู่ว่าจะเสียการเรียนไหม แต่คิดว่า
น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย แม้ต้องเสียเวลาบางคาบเรียนไป  
ต้องกลับมาตามงานจากเพื่อน แต่สิ่งที่ได้มันคุ้มค่ามาก...

เพราะเคยทำาโครงการรักษน์้ำา ลดไฟ ใสใ่จหอพัก เมือ่ปีทีผ่า่นมา เพ่ือสร้างจิตสำานกึใน

การประหยัดน้ำาประหยัดไฟในหอพักจนเห็นผล ทำาให้ค่าน้ำาค่าไฟฟ้าในหอพักลดลงอย่าง

ชดัเจน เมือ่เหน็ปัญหาอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนสง่เสรมิศาสนาวทิยามลูนธิ ิโรงเรยีนประจำา

ทีพ่วกเธออาศัยเรยีน นอน และปัญหาน้ันสง่ผลต่อความเปน็อยู่ของทกุคน จงึไมอ่�จดูด�ย 

ห้องสุข�ในโรงเรียนที่ไม่สะอ�ด และส่งกลิ่นเหม็นจึงเป็นโจทย์ปัญห�ของก�รทำ�

โครงก�รในครั้งนี้

เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังท่ี 2

ม�ร์กี้-อัสม� ป�นง�ม และ ด้�-ฟ�รีด� ขะเดหรี เป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆ คือ 

ฮัชน�-อิสริย� มรรค�เขตต์ แน-ฮุสณี ส�รง และ ฟ�ด้�-ฟ�รีด้�ห์ เบ๊ญโส๊ะ ร่วมกันทำ�

โครงก�รสุข�สุขใจ โดยมีเป้�หม�ยที่จะปรับปรุงเรื่องคว�มสะอ�ดของห้องสุข� และ

สร้�งจิตสำ�นึกในก�รใช้ส่ิงของส�ธ�รณะให้แก่ทุกคนในโรงเรียน เพร�ะคิดว่�ถ้�ไม่มี
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“การแก้ไขปัญหาทำาได้ไม่ยาก แต่หากจะให้ยั่งยืนต้องสร้างพฤติกรรม
การใช้ห้องสุขาที่ถูกต้อง แม้ว่าการดูแลความสะอาดเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน 
แต่ปริมาณผู้ใช้ห้องสุขาจำานวนมาก หากแต่ละคนไม่ช่วยกันดูแล การรักษา
ความสะอาดจะเป็นไปได้ยาก ในขณะที่ศาสนาอิสลามสอนว่า ความสะอาด
เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ดังนั้นความสะอาดของสถานที่ที่ใช้ประโยชน์
ในการดำารงชีวิตจึงเป็นสิ่งสำาคัญ”

ใครลุกข้ึนม�จัดก�รกับปัญห�ที่เกิดขึ้น ปัญห�นั้นก็ยังจะคงอยู่และส่งผลกระทบต่อ

ทุกคนต่อไป อีกทั้งทีมงานทุกคนตระหนักว่า ตนเองเป็นรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อาวุโส

สูงสุดแล้ว ก็อยากทำาอะไรดีๆ ให้กับโรงเรียนและน้องๆ 

“โรงเรยีนเหมือนบา้นหลงัทีส่องของเรา ซึง่บ้านหลงันีม้สีมาชกิอาศยัอยู่รว่มกันกวา่ 

2,200 คน เราอยู่บ้าน เราต้องทำาความสะอาด เม่ือมาอยู่โรงเรียนเราก็ต้องทำาความสะอาด

ดว้ยเหมอืนกัน บางครัง้เราอยูโ่รงเรยีนมากกวา่อยูบ่า้นเสยีอกี สิง่ทีอ่ยากเหน็คอื หอ้งน้ำา

สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น เวลาเดินลงบันได ก็ไม่อยากได้กล่ินฉ่ี แล้วโรงเรียนเรามีครูพิเศษเยอะ 

เวลาเขาเขา้ห้องน้ำา กไ็มอ่ยากใหเ้ขามองหอ้งน้ำาของโรงเรียนเราในแงล่บ อยากใหภ้าพลกัษณ์

ของโรงเรยีนดขีึน้ แลว้มันสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพกายและสขุภาพจติ ถา้เราไดก้ลิน่เหมน็ทกุวนั 

มันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำาให้เราไม่อยากเข้าห้องน้ำา บางครั้งก็ต้องอั้นปัสสาวะ ซึ่งก็ส่งผล

ต่อสุขภาพกายตามมาอีก” มาร์กี้ร่ายยาวถึงเป้าหมาย และผลกระทบหากห้องสุขาสกปรก

แม้จะเห็นปัญหาชัดเจน แต่ทีมงานก็ยังลังเลใจ ด้วยตระหนักว่า การขอทุนจาก 

แหลง่ทุนภายนอกมาเพือ่แกไ้ขปัญหาภายในโรงเรยีนเปรยีบเหมอืนการนำาเงนิคนอ่ืนมาซอ่ม

บ้านตัวเอง ทั้งๆ ที่เจ้าของบ้านน่าจะเป็นคนต้องลงทุนซ่อมแซมบ้านของตัวเองให้แข็งแรง 

สะอาด ปลอดภัย ทีมงานหารือกับคุณครูท่ีปรึกษาถึงความเหมาะสม จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า 

โรงเรียนก็เป็นเสมือนชุมชนๆ หนึ่ง นักเรียนแต่ละคนก็เป็นสมาชิกในชุมชนนี้ การขอทุนมา

แก้ปัญหาก็เพื่อประโยชน์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้

เมื่อเข้าใจดังนั้น ทีมงานจึงเริ่มต้นทำาโครงการอย่างตั้งใจ มาร์กี้และด้าเคยทำาโครงการ

รักษ์น้ำา ลดไฟ ใส่ใจหอพัก ขณะท่ีฮัซนาเคยทำาโครงการสวยใสสไตล์มุสลิมะห์มาก่อน  

ทั้งสามคนพอมีประสบการณ์ในการทำาโครงการบ้าง จึงแบ่งบทบาทให้ฮัชนาที่พูดเก่งเป็น

หัวหน้าโครงการ ฟาด้าเป็นรองหัวหน้าโครงการ มาร์กี้เป็นเหรัญญิก ส่วนเพื่อนที่เหลือเป็น

กรรมการ แต่ทุกคนบอกว่า เวล�ทำ�ง�นต่�งช่วยกันทำ�ทุกเรื่อง ทั้งเสนอคว�มคิดเห็น 

ตลอดจนลงมือลงแรง 
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“เมื่อน้องๆ สะท้อนว่า ทำาไมต้องเก็บในเมื่อเขาไม่ได้ทิ้ง คำาตอบที่ได้รับสร้าง
ความรู้สึกโกรธ แต่ทีมงานเลือกที่จะยับยั้งความเดือดดาลที่ก่อตัวในจิตใจ 
เลือกใช้ไม้อ่อนในการทำาความเข้าใจกับน้อง ๆ”

ค้นหาเหตุแห่งปัญหา

หลังแบ่งบทบาทหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานเริ่มกิจกรรมแรกด้วยการสำารวจห้องสุขา

ในโรงเรยีน โดยกำาหนดพ้ืนทีด่ำาเนนิการคือ อาคารเรยีนของชัน้มธัยมศึกษาซ่ึงม ี3 ชัน้ บรเิวณ

บันได 2 ฝั่งของอาคารจะมีห้องสุขาชายหญิงชั้นละ 5 ห้อง ทีมงานคาดว่า ปัญหาใหญ่ๆ 

น่าจะเป็นเร่ืองกล่ินเหม็นและความสกปรก แต่เม่ือได้ลงมือสำ�รวจด้วยตนเองจึงค้นพบว่� 

ปัญห�มีม�กกว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ 

ห้องสุขาที่มีรวมกัน 30 ห้อง แบ่งเป็นสุขาชายหญิงอย่างละครึ่ง แต่สามารถใช้งานได้

จริงเพียง 20 ห้อง รองรับการใช้งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีอยู่ 1,000 คน 

ปัญห�ท่ีพบส่วนใหญ่คือ เพด�นชำ�รุด กลอนเสีย ข�ดถังน้ำ�และขันน้ำ� อ่�งล้�งมืออุดตัน 

ก๊อกน้ำ�ชำ�รุด ไฟไม่ติด กระจกแตก และปัญห�เกี่ยวกับพฤติกรรมก�รใช้ห้องสุข�ที่

พบคือ ใช้ง�นแล้วไม่ทำ�คว�มสะอ�ด ก�รทิ้งขยะเรี่ยร�ด ฯลฯ 

เมื่อเห็นปัญห� ทีมง�นเร่งแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�ในส่วนท่ีแก้ไขเองได้ก่อน เช่น  

ซื้อถังน้ำา ขันน้ำาเพิ่มเติมสำาหรับห้องที่ขาด ซื้อหลอดไฟ กลอน มาขอให้นักการภารโรงช่วย

ซอ่มแซม สว่นกอ๊กน้ำาท่ีชำารดุ อา่งลา้งมอือุดตัน กระจกและเพดานทีเ่สยีหาย ทมีไดจ้ดบันทกึ

รายละเอียดแจ้งให้กับฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ซ่อมแซมต่อไป 

ทีมง�นบอกว่� ก�รแก้ไขปัญห�ทำ�ได้ไม่ย�ก แต่ห�กจะให้ย่ังยืนต้องสร้�ง

พฤติกรรมก�รใชห้อ้งสขุ�ทีถ่กูตอ้ง แมว้�่ก�รดูแลคว�มสะอ�ดเปน็หน�้ท่ีของแมบ่�้น 

แต่ปริม�ณผู้ใช้ห้องสุข�จำ�นวนม�ก ห�กแต่ละคนไม่ช่วยกันดูแล ก�รรักษ�คว�ม

สะอ�ดจะเป็นไปได้ย�ก ในขณะที่ศ�สน�อิสล�มสอนว่� คว�มสะอ�ดเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รศรัทธ� ดังนั้นคว�มสะอ�ดของสถ�นที่ที่ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิตจึงเป็น

สิ่งสำ�คัญ 

“ถ้านายิด (สิ่งสกปรก) ไม่ออกจากตัวเรา ทำาให้การละหมาดของเราไม่สมบูรณ์ แต่เขา

มองข้ามตรงนี้ไปเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่ได้สนใจ” ด้าเล่า 

หา “จิตอาสา” ร่วมทาง

เมือ่เห็นขน�ดของปัญห�ท่ีดทู่�ว�่จะใหญเ่กินตวั ทมีง�นพย�ย�มห�แนวรว่มใน

ก�รขับเคลื่อนง�น โดยมีกลยุทธ์ในการเชิญชวนคือ ใช้เกียรติบัตรเป็นตัวล่อ แต่ก็หายาก 

เพราะทุกคนในโรงเรียนต่างรับรู้ถึงความสกปรกอย่างมากของห้องสุขา 
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“ไม่มีน้องคนไหนอยากมาทำา บางคนโดนเพื่อนถีบ

ออกมา หากเทียบกับเพ่ือนโครงการที่พ่ึงของผู้ศรัทธาที่

ทำาในโรงเรียนเหมือนกัน โครงการของเราหาอาสาสมัคร

ได้ยากกว่า เพราะมันสกปรกมาก แต่ก็มีเพื่อนบางคนที่ 

ทำาโครงการที่พึ่งของผู้ศรัทธาอาสามาช่วย แต่เราไม่เอา 

ไม่อยากให้การทำาโครงการซ้ำาซ้อนกัน พวกเราเลยไป

ประชาสัมพันธ์ขออาสาสมัคร ห้องละ 2 คน” มาร์กี้เล่า

ทมีงานเลา่วา่ การประชาสมัพันธเ์พือ่หาอาสาสมคัร

เข้ารว่มนัน้ พวกเขาใช้วธิสีร�้งก�รมส่ีวนรว่มในก�รดูแล

รักษ�คว�มสะอ�ดห้องสุข� เป็นกระบวนก�รและ 

รูปแบบกิจกรรมที่พี่ๆ สงขล�ฟอรั่มเคยจัดเพื่อเสริม

ศักยภ�พของน้องๆ เย�วชน เช่น ก�รให้น้องๆ แสดง

คว�มคิดเห็นผ่�นภ�พว�ดห้องน้ำ�ในฝัน ก�รระดม

คว�มคิดถึงส�เหตุที่ห้องสุข�สกปรกและห�แนวท�ง

แก้ไข เป็นต้น

ด้าเล่าต่อว่า เมื่อได้ภาพวาดห้องน้ำาในฝันแล้ว  

ทีมงานจึงนำาภาพดังกล่าวมาช่วยกันดูกับน้องๆ แกนนำา

อาสาสมคัรจากแตล่ะหอ้ง ว่ามีขอ้เสนอแบบใดทีโ่ครงการ

สามารถนำาไปปรบัใช้ได ้และขอ้เสนอแบบใดทีไ่มส่ามารถ

ทำาได้ 

สำ�หรับบทบ�ทของน้องๆ แกนนำ�ที่ทีมง�นขอ

คว�มร่วมมือคือ เวรสำ�รวจคว�มสะอ�ดของห้องสุข� 

โดยค�ดหวังว่� ถ้�น้องพบขยะในห้องสุข�คงจะช่วยกัน

เก็บกว�ดบ้�ง แต่ก็ต้องยอมรับเม่ือน้องๆ สะท้อนว่� 

ทำ�ไมต้องเก็บในเมื่อเข�ไม่ได้ทิ้ง คำ�ตอบที่ได้รับสร้�ง

คว�มรู้สึกโกรธ แต่ทีมง�นเลือกที่จะยับย้ังคว�ม

เดือดด�ลท่ีก่อตัวในจิตใจ เลือกใช้ไม้อ่อนในก�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจกับน้องๆ 

“ความรู้สึกแรกที่ได้ยินคิดจะด่ากลับไป แต่ท่ียับยั้ง

ชั่งใจไม่ด่าน้องเวลาถูกก่อกวนแบบนี้ เพราะคิดว่ายิ่งด่า

น้องก็ยิ่งเกลียด สู้เราอบรมให้ความรู้เขาดีกว่า บอกด้วย

เหตุผล ว่าที่พี่มาทำาให้เพราะพี่เห็นปัญหา อยากให้น้อง

ช่วย อยากให้น้องเห็นใจกันบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา”  

มาร์กี้สารภาพความรู้สึก

อาสาสู้งานสกปรก

ทีมงานร่วมกับเพ่ือนๆ จากโครงการท่ีพ่ึงของผู้ศรัทธา 

ทำาน้ำาหมักชีวภาพเพื่อใช้ทำาความสะอาดห้องสุขา พร้อม

นดัทมีงานทัง้หมดรว่มกนัพฒันาหอ้งสขุา ทำาความสะอาด
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ห้องสุขาทั้งหมด เพราะรู้ว่าเป็นงานที่คนรังเกียจ ถึงชวน

น้องๆ ก็คงไม่มีใครมาช่วย

“แตม่นีอ้งมาช่วยเหมือนกนั เรากใ็หน้อ้งชว่ยขนของ 

พวกเราช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ขัดห้องน้ำา

ด้วยน้ำาหมัก พอปรับปรุงห้องน้ำาเสร็จเราแบ่งเวรให้น้อง

ช่วยดูแล โดยจะมีการประเมินการทำางานและให้คะแนน 

เช่น ความสะอาดโดยรวม และบอกว่าต้องปรับปรุงตรง

ไหนบ้าง” มาร์กี้เล่า

บทเรยีนท่ีไดส้มัผสังานทีส่กปรกทีส่ดุงานหนึง่ ทำาให้

เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแม่บ้านของโรงเรียน 

“เห็นใจแม่บ้านเพราะเขาต้องทำาคนเดียว พวกเรา

ช่วยกันทำา 5 คน ยังเหน่ือยขนาดน้ี เขาคนเดียวทำาต้ัง 3 ช้ัน 

เหนื่อยกว่าเราแน่ๆ” ด้าสะท้อน

ห้องสุขาสะอาดวาววับ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ จาก 

น้ำาหมักชีวภาพ และอุปกรณ์จำาเป็นที่ครบครัน ส่วนใดที่

ยังต้องรอการซ่อมบำารุงจากทางโรงเรียนก็ถูกปรับการใช้

ประโยชน์ เช่น อ่างล้างมือที่ท่ออุดตัน ถูกปรับให้เป็น 

กระถางต้นไม้เพ่ิมความสวยงามให้แก่ห้องสุขา แม้จะมี

เวรตรวจตร�คว�มสะอ�ดเปน็ประจำ�ทกุวนั แตก็่มเีรือ่ง

ให้ทมีง�นได้ทดสอบคว�มอดทนและคว�มเสยีสละอยู่

เนอืงๆ เชน่ ต้นไมท้ีป่ลกูไวถ้กูถอนทิง้ อา่งลา้งมอืเกดิการ

อุดตัน มีคนทิ้งผ้าอนามัยอย่างไม่เหมาะสม ฯลฯ 

คว�มคิดแรกที่จู่โจมเมื่อประสบกับก�รก่อกวน 

ก็คือ โมโห อย�กจะด่�ว่�คนที่ทำ� แต่ก็คิดได้อีกว่�  

คงไม่มีประโยชน์ ทีมง�นเลือกที่จะปรึกษ�คุณครูและ

ขอให้คุณครูช่วยประช�สัมพันธ์หน้�เส�ธง ขอให้

นักเรียนช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ด โดยยกย่องว่�  

พี่ๆ  ในโครงก�รสุข�สขุใจไดเ้สยีสละปรบัปรงุหอ้งสขุ�

ให้สะอ�ดน่�ใช้แล้ว ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษ� 

ทำ�คว�มสะอ�ดหลังใช้ง�นทุกครั้ง 

“อารมณ์ปรี๊ดมาก นั่งปรับทุกข์กับเพ่ือนๆ แต่พอ

เวลาผา่นไป อารมณก์เ็ริม่เยน็ลง ใบประกาศทีต้ั่งใจจะเอา

ไปติดเพ่ือต่อว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนที่เคยร่างไว้ก็ลืมไปเลย 

บอกกับน้องแกนนำาว่า การที่เราดูแลห้องน้ำา เรารักษา
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“...การที่เราดูแลห้องน้ำา เรารักษาความสะอาด ไม่ใช่รักษาแค่ในโรงเรียน 
เวลาไปใช้ห้องน้ำาที่อื่นเราก็ต้องดูแลรักษาแบบนี้ด้วย...”

ความสะอาด ไมใ่ชร่กัษาแคใ่นโรงเรยีน เวลาไปใช้หอ้งน้ำาท่ีอ่ืนเราก็ต้องดแูลรักษาแบบนีด้้วย 

สมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำาแล้วไม่ทำาความสะอาด แล้วมีคนมาใช้งานต่อจากเรา เขาก็อาจมอง

ได้ว่า เด็กคนนี้พ่อแม่สอนมาอย่างไร หรือบางคนอาจจะสะท้อนมาถึงศาสนาของเราด้วย 

มันก็จะเสียไปเลย ” ด้าเล่า

เพร�ะได้ลงมือลงแรงก�ยใจไปกับก�รปรับปรุงห้องสุข�จนน่�ใช้ ทำ�ให้ทีมง�น

เกิดอ�ก�รอินกับคว�มสะอ�ด หล�ยครั้งที่เข้�ไปใช้ง�นแล้วพบว่�ห้องสุข�ไม่สะอ�ด 

หรืออยู่ในสภ�พที่ไม่เหม�ะสม ก็มักจะลงมือทำ�คว�มสะอ�ดด้วยตนเอง อีกทั้งยังคิด

ห�วิธปีรบัปรงุใหห้้องสขุ�น�่ใชย้ิง่ขึน้ เชน่ ก�รห�คำ�คม ต�ร�งธ�ตุ ต�ร�ง tense ภ�ษ�

อังกฤษม�ติด เพื่อผู้ใช้ห้องน้ำ�จะได้คว�มรู้ไปด้วยพร้อมกัน

“บางวันแม่บ้านไม่มาเราเห็นพื้นห้องน้ำาไม่สะอาด เราก็หาน้ำาราด เพื่อนก็จะ 

ถามว่า จะมาเข้าห้องน้ำาหรือมาเป็นแม่บ้าน เราเป็นคนเลือกทำาเรื่องนี้เอง เป็นคนคิด 

เป็นคนลงมือ ก็ไม่อาย เราอาสาทำาเอง” ด้าเล่า 

มาร์กี้เล่าเสริมว่า เมื่อทำามาได้ระยะหนึ่งก็ประเมินได้ว่าความยั่งยืนเรื่องความสะอาด

ของห้องน้ำาเป็นเรื่องที่ยากกว่าตอนทำาโครงการปีท่ีแล้ว เพราะถ้าค่าน้ำา ค่าไฟฟ้าท่ีหอพัก

เพิม่ขึน้เปน็สิง่ทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่คา่ใชจ่้ายของนกัเรยีน แต่สำ�หรบัห้องสุข�ซึง่เปน็

พื้นที่ส�ธ�รณะ มีคนใช้ง�นหล�ยคน ทำ�ให้ละเลยที่จะดูแลของส่วนรวมเพร�ะคิดว่�

มีแม่บ้�นคอยดูแลอยู่แล้ว 

เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง

ก�รเรยีนรูจ้�กก�รลงมอืทำ�ดว้ยคว�มทุม่เท กล�ยเปน็ก�ร “สร�้งสำ�นึก” เสียสละ

คว�มสุขสบ�ยส่วนตนเพือ่ประโยชน์สว่นรวม ทมีงานสะทอ้นว่า ปญัหาแมว้า่จะเปน็เร่ือง

เล็กๆ ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องสำาคัญในชีวิตได้ เฉกเช่นห้องสุขาในยาม

ที่ไม่ต้องการใช้ ไม่มีใครจะสนใจ แต่เมื่อต้องการใช้งานขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งสำาคัญ

อย่างมากสำาหรับทุกคคน

อาการยบัยัง้ชัง่อารมณ์ระหวา่งการทำางาน เปน็แบบฝกึหดัชัน้ดทีีท่ำาใหไ้ดเ้รียนรูก้ารใช้

เหตผุลมากขึน้ ว่าจะทำาอะไรกต็อ้งคิดใครค่รวญถงึข้อดขีอ้เสยีกอ่นลงมอื เปน็การปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมที่ทำาให้ทีมงานจัดการชีวิตตนเองได้ดีขึ้น แม้ว่าชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ต้องเรียนหนัก และเป็นรุ่นพี่ที่ต้องนำาน้องๆ ทำากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน แต่เมื่อได้ทำา

โครงการซ่ึงเป็นภาระท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว่าคนอ่ืนๆ แล้วสามารถจัดการเวลา จัดการงานต่างๆ ได้ 

ทำาให้เกิดความพร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
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“ประสบการณ์ที่พี่ๆ สงขลาฟอรั่มจัดเวทีให้นำาเสนอเรื่องราวการทำางาน 
เป็นเวทีฝึกฝนความกล้าแสดงออกที่ทีมงานทุกคนต่างยอมรับว่า มีผลต่อ
การพัฒนาตนเองอย่างมาก การทำางานที่ทำาให้ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนต่างวัย 
ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก ทำาให้ได้ฝึกทักษะการเข้าหาคน เวทีเรียนรู้ที่ได้ไปพบกับเพื่อน
ต่างโครงการ เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ชั้นดี เพราะการได้เห็นเพื่อนกลุ่มที่
ทำางานเก่ง ก็สามารถนำามาปรับใช้กับการทำางานของกลุ่มตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาทักษะการทำางาน ทักษะชีวิต ที่จะติดตัวต่อไป”

“ตอนที่คิดจะทำาโครงการนี้ ก็คิดอยู่ว่าจะเสียการเรียนไหม แต่คิดว่าน่าจะมีผลดี

มากกวา่ผลเสยี แมต้อ้งเสยีเวลาบางคาบเรียนไป ต้องกลบัมาตามงานจากเพ่ือน แต่สิง่ทีไ่ด้

มันคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเวลา เพราะพี่ ม. 6 ต้องอ่านหนังสือ ทำากิจกรรม  

คุมกิจกรรมทุกอย่างให้รุ่นน้อง ถ้าเราแบ่งเวลาเป็นก็จะสบาย คนอื่นที่เขามีภาระมากกว่า

เราเขายังผ่านมาได้ บางคนเขาต้องไปทำางานตอนกลางคืนเพื่อส่งตัวเองเรียน เขายังแบ่ง

เวลาได้ เลยลองทำาดู ซึ่งเราก็ทำาได้” มาร์กี้สะท้อนบทเรียนการจัดการชีวิต

ทกัษะก�รทำ�ง�นเปน็ทีมคือ สิง่ท่ีเพ่ิมพนูหลงัผ่�นก�รเรยีนรูร้ว่มกนั “เพราะในทมี 

ถา้เอาแตค่วามคิดตนเอง งานก็คงไปไมร่อด ไม่มกีารพฒันา เราจึงตอ้งฟงัความคดิเหน็ของ

ทุกคนในทีม ไม่เอาความคิดของเราเป็นหลัก ที่สำาคัญคือต้องมีความสามัคคี ไม่งั้นงานก็ 

ไม่สำาเร็จ” ด้าเล่า

มาร์กี้ที่เกือบจะเป็นลมเมื่อครั้งต้องจับไมโครโฟนเล่าเร่ืองการทำางานของโครงการ 

ครัง้แรก บอกวา่ ประสบก�รณท์ีพ่ี่ๆ  สงขล�ฟอรัม่จดัเวทใีห้นำ�เสนอเรือ่งร�วก�รทำ�ง�น 

เป็นเวทีฝึกฝนคว�มกล้�แสดงออกท่ีทีมง�นทุกคนต่�งยอมรับว่� มีผลต่อก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งม�ก ก�รทำ�ง�นที่ทำ�ให้ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนต่�งวัย ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก 

ทำ�ให้ได้ฝึกทักษะก�รเข้�ห�คน เวทีเรียนรู้ที่ได้ไปพบกับเพื่อนต่�งโครงก�ร เป็นตัว

กระตุ้นก�รเรียนรู้ชั้นดี เพร�ะก�รได้เห็นเพื่อนกลุ่มที่ทำ�ง�นเก่ง ก็ส�ม�รถนำ�ม�ปรับ

ใช้ในก�รทำ�ง�นของกลุ่มตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ล้วนแล้วแต่เป็นก�รพัฒน�ทักษะก�ร

ทำ�ง�น ทักษะชีวิต ที่จะติดตัวต่อไป

หน้าท่ีท่ีต้องทำาเพ่ือตนเองและสังคม

คุณอ�รีเฟน อับดุลก�เดร์ ที่ปรึกษ�สงขล�ฟอรั่ม สะท้อนว่า โครงการนี้มีความ

คล้ายกับโครงการที่พ่ึงของผู้ศรัทธา คือใช้หลักเรื่องของความสะอาด ซ่ึงนอกจากการ

ทำาความสะอาดและปรบัปรงุหอ้งน้ำาแลว้ ยงัใหค้วามรูเ้รือ่งการใช้หอ้งน้ำาทีถ่กูสขุวิธเีพือ่ชักจงู

ให้คนให้ความร่วมมือมากขึ้น เป็นเร่ืองที่เหมือนจะง่ายแต่ยาก เพราะเป็นความเคยชิน 

ของคน ที่เห็นปัญหาอยู่ก็ไม่แก้ไข 
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“ในมติขิองศาสนา การมจีติอาสา การทำางานเพือ่สว่นรวมกม็กีารกลา่วถงึ เพราะหนา้ที่

ของมุสลิมมี 2 อย่าง คือ หน้าท่ีท่ีต้องทำาเอง เช่น การละหมาด การถือศีลอด และหน้าที ่

ทีต่อ้งทำาเพือ่สงัคม เชน่ ถา้มคีนตายในหมูบ้่านเราต้องไปชว่ย ดดูายไมไ่ด ้ถา้เราดูดายเทา่กบั

การรบับาปทางสงัคมไปด้วย หนา้ที ่2 อย่างถา้เราทำาควบคูก่นัไป นัน่คอืหนา้ทีท่ีเ่ราต้องทำา

เพ่ือตนเองด้วยตนเอง และหน้าที่ที่ต้องทำาเพื่อสังคม เป็นเร่ืองท่ีควรนำาไปสู่การปฏิบัติให้

มากขึ้น มันมีหลักการทางศาสนาอยู่ แต่การนำาไปสู่การปฏิบัติก็เป็นสิ่งสำาคัญซึ่งโครงการ

ของเด็กๆ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำาหน้าที่ต่อสังคม” คุณอารีเฟนกล่าวทิ้งท้าย

เพร�ะใสใ่จคว�มเปน็ไปของสงัคมท่ีตนเองอ�ศยั ไมป่ลอ่ยเรือ่งเล็กท่ีเป็นปัญห�

เรื้อรังให้คงอยู่ ก�รเข้�ม�ปรับปรุง ทำ�คว�มสะอ�ดห้องสุข�ของโรงเรียน เป็นเสมือน

ก�รขัดเกล�จิตใจของทีมง�น ท่ีนำ�หลักคิดท�งศ�สน�เร่ืองคว�มสะอ�ดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของก�รศรัทธ�ม�เป็นแนวในก�รปฏิบัติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในฐ�นะ

มสุลมิท่ีด ีทีต่อ้งมหีน�้ทีต่อ่สงัคม ก�รเรยีนรูใ้นท�งโลกเรือ่งสขุอน�มยัจึงสอดประส�น

กับหลักก�รท�งศ�สน� ซึ่งเป็นผลที่ทำ�ให้เกิดก�รเติบโตของจิตวิญญ�ณมุสลิมท่ีดี

ภ�ยในตัวตนของทีมง�นทุกคน
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โครงการสุขาสุขใจ

ที่ปรึกษ�โครงก�ร คุณครูสุกัญญา บิลหมัน  

 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ทีมทำ�ง�น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6

โรงเรียนส่งเสริมศ�สน�วิทย�มูลนิธิ

อัสมา ปานงาม  ฟารีดา ขะเดหรี 

อิสริยา มรรคาเขตต์  ฮุสณี สารง 

ฟารีด้าห์ เบ๊ญโส๊ะ
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คุณค่าในตน 
พลเมืองเยาวชน
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“สาน” สร้างพลเมือง

โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน

311Songkhla Young Active Citizen 3



312 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



313Songkhla Young Active Citizen 3



โครงการนี้ทำาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องดูแลอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ เช่น มีด กรรไกร ทำาให้ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเอง รู้จักคิดก่อนทำาถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะข้อผิดพลาด 
ในอดีตคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง  
เราจะไม่ได้อยู่ในจุดๆ นี้อีก และคงไม่ได้รับโอกาสดีๆ แบบนี้อีกแล้ว  
ทำาให้เราต้องคิดให้ไกลกว่าเดิม...ต้องทำาตัวเราให้มีคุณค่ามากที่สุด

“ทุกอย่างต้องใช้เวลาแลกกับความไว้ใจ..กว่าจะได้ใส่เสื้อ Active Citizen ตัวนี้ 

แตล่ะวันผมตอ้งนัง่สานตะกรา้ไมรู่ก้ีใ่บตอ่ก่ีใบ วนัแลว้วนัเลา่...ทำาแบบน้ีซ้ำาๆ กนัหลาย

เดอืน กวา่ครจูะไวใ้จในพฤตกิรรมของผม ผมพยายามทำาตวัใหด้ทีีสุ่ดเทา่ทีผ่มจะทำาได ้

เพื่อขอโอกาสเหมือนเพื่อนคนอื่นบ้าง” ความรู้สึกและความในใจที่ ไอซ์1 จ�กศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเย�วชนเขต 9 จังหวัดสงขล� พรั่งพรูออกมา แสดงให้เห็นว่าเขาต้อง

ใช้ความพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้มาทำาโครงการนี้ 

ส่วนหน่ึงเพราะโทษในคดีอาญาของไอซ์ค่อนข้างสูง จึงไม่ง่ายนักท่ีใครจะกล้าใช้ตำาแหน่ง

หรือชีวิตการันตี เพื่อให้เขาออกไปทำากิจกรรมนอกศูนย์ฝึกฯ ได้

1  ชื่อเยาวชนเรื่องนี้เป็นนามสมมติทั้งสิ้น
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“ครูคือคนที่ให้โอกาสและไว้ใจเรา แล้วทำาไมเราต้องทำาให้ครูเดือดร้อนด้วย 
ครูทำาเหมือนผมเป็นคนปกติทั่วไป สนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ผมได้เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม ได้ทำากิจกรรมกับเพื่อน ได้ช่วยพี่เลี้ยงยกของ จัดบอร์ด 
ทำากิจกรรมหลายๆ อย่าง ทำาให้เรารู้สึกสนุก และทุกครั้งที่ไปร่วมผมจะได ้
ข้อคิดใหม่ๆ กลับมาทุกครั้ง ทำาให้มีกำาลังใจเพิ่มขึ้น”

นั่นคือคำาบอกเล่าถึงชีวิตหลังกำาแพงสูงในศูนย์ฝึกฯ จากปากของเยาวชนโครงก�ร 

ส�นส�ยใยเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีรับไม้ต่อจากรุ่นพี่ ใช้เวลาว่างพัฒนาทักษะอาชีพและทำา

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมภายหลังถูกจำากัดอิสรภาพ 

นอกจากไอซ์แล้ว ยังมีเพ่ือนร่วมทีมประกอบด้วย จักร ป�ย และเพ่ือนๆ ในศูนย์ฝึกฯ 

อกีจำ�นวนหนึง่ทีเ่ดินเข�้ม�เปน็สว่นหนึง่ของโครงก�รฯ โดยมคีรเูขีย้ว-ประชดิ ตรงจิต 

เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร

อิสรภาพในการเรียนรู้

 “เห็นรุ่นพี่ที่ทำาโครงการนี้ได้ออกไปข้างนอกบ่อยๆ ก็อยากออกไปบ้าง การอยู่ใน 

ศูนย์ฝึกฯ เป็นเรื่องน่าเบื่อ” คือเหตุผลข้อแรกที่ทำาให้จักรเข้ามาทำาโครงการนี้ ประกอบกับ

มรีุน่พ่ีท่ีทำาโครงการนีเ้ลา่ถึงประสบการณ์การทำาโครงการใหฟ้งัวา่ ไดท้ำาอะไรหลายๆ อยา่ง

ท่ีไม่เคยทำามาก่อน ได้ไปพบเจอเพ่ือนข้างนอก ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น รวมถึง

ประสบการณ์การลงพ้ืนที่ชุมชนในฐานะ “วิทย�กร” ที่เป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวเดินสู่ 

เส้นทางของการเป็น “ผู้ให้” ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ ปีนี้

“ความคิดแว่บแรกที่ครูพาออกไปข้างนอก รู้สึกกลัว แต่ก็อยากออกไป กลัวไปเองว่า

เราจะเป็นตวัประหลาดในสายตาคนอ่ืน แตอ่กีใจกลบัคดิวา่ เราออกมาหาประสบการณด์ีๆ  

คิดดี ทำาดี ไม่ใช่ตัวประหลาด” จักรบอกเล่าความรู้สึกตอนแรก
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เช่นเดียวกับไอซ์ที่เล่าด้วยน้ำาเสียงตื่นเต้นว่า ครั้งแรกที่ได้ออกมาข้างนอก รู้สึกตัวชา

วาบไปเสี้ยวนาที เพราะตั้งแต่มาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯ กว่าหนึ่งปี เขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออก

ไปข้างนอกเลย เวลาเดินไปไหนหรือทำาอะไรต้องมีครูคอยเดินตาม หรือจับตามองแทบทุก

ฝีก้าว แตก่ารเขา้รว่มโครงการนีร้าวกบัปร�ก�รแหง่ก�รแบง่แยกในใจถกูทำ�ล�ยลง เพราะ

ครเูข้ียวปลอ่ยใหเ้ขาทำากจิกรรมรว่มกบัเพือ่นๆ ได้อยา่งสบายใจโดยไมมี่ก�รจำ�กดัอสิรภ�พ 

“คร้ังแรก ก่อนท่ีครูจะพาออกไปข้างนอก ครูเข้ามาถามผมว่า ถ้าพาออกไปข้างนอก

จะหนีไหม ตอนน้ันผมรู้สึกน้อยใจมาก เหมือนครูไม่ไว้ใจเราเลย อยู่ในศูนย์ฝึกฯ  

ผมทำาตัวดีมาตลอด เพื่อขอโอกาส จนมาวันหนึ่งครูเขี้ยวขออนุญาตกับทางศูนย์ฝึกฯ 

พาผมออกมาข้างนอก ทำาให้รู้สึกว่าครูคือคนที่ให้โอกาสและไว้ใจเรา แล้วทำาไมเรา

ตอ้งทำาให้ครเูดอืดรอ้นดว้ย ครทูำาเหมือนผมเปน็คนปกติทัว่ไป สนับสนนุทกุอย่างเพือ่

ให้ผมได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้ทำากิจกรรมกับเพื่อน ได้ช่วยพี่เลี้ยงยกของ

จัดบอร์ด ทำากิจกรรมหลายๆ อย่าง ทำาให้เรารู้สึกสนุก และทุกครั้งที่ไปร่วมผมจะได้

ข้อคิดใหม่ๆ กลับมาทุกครั้ง ทำาให้มีกำาลังใจเพิ่มขึ้น”

สว่นปายเลา่ถงึความรูส้กึทีไ่ด้ออกไปข้างนอกว่า ตืน่เต้นมาก ได้ทำากจิกรรมสนัทนาการ

กับเพือ่นโครงการอืน่ๆ โดยมีพีเ่ลีย้งจากสงขลาฟอรัม่คอยแนะนำาเรือ่งการวางตัวเมือ่มาทำา

กจิกรรมกับเพ่ือนๆ ทำาให้รูส้กึมีกำาลงัใจมากขึน้เพราะไมม่ใีครรงัเกยีจถงึทีม่�ทีไ่ปของตน

ครูต้องก้าวข้ามความกลัว

โครงการสานสายใยเพ่ือนชว่ยเพ่ือนเปน็โครงการทีท่ำาตอ่เนือ่งมาเปน็ปทีี ่2 โดยปแีรก

เนน้ท่ีการจัดกิจกรรมเรยีนรู ้ฝกึก�รจักส�นพล�สตกิและก�รจดัจำ�หน่�ย โดยค�ดหวงั

ว�่จะนำ�ร�ยไดม้�เปน็ “ทนุ” ให้เพือ่นทีไ่มม่ญี�ตมิ�เยีย่มมเีงนิไวซ้ือ้ของใชส้ว่นตวั และ

เปน็เงนิทุนในก�รเริม่ตน้ประกอบอ�ชพีใหส้ม�ชกิในกลุม่ภ�ยหลงัได้รบัก�รปลอ่ยตัว 

รวมทั้งแกนนำ�เย�วชนจะได้ “พัฒน�ทักษะเรื่องก�รจัดก�รกับอ�รมณ์” ของตนเอง

ผ่�นก�รทำ�ง�น 

“ความรับผิดชอบ และสำานึกพลเมือง คือโจทย์สำาคัญที่เราต้องทำาและ
ต้องพัฒนาให้เขาเข้าใจ”

เมือ่เขา้สูป่ทีี ่2 เพือ่ยกระดบัทกัษะการทำางานและเปิดประสบการณ์ใหมใ่หเ้ยาวชนใน

โครงการ จึงเปลี่ยนรูปแบบการทำางานใหม่ จากเดิมที่เยาวชนนั่งสานตะกร้าอยู่ในศูนย์ฝึกฯ 

และออกไปจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้างนอก มาเป็นเป้�หม�ยในโครงก�รปี 2 ที่เติมช่องว่�ง

จ�กปีที่ผ่�น คือ 1. ก�รบริห�รจัดก�รเงินที่เป็นระบบม�กขึ้น 2.ก�รห�ตล�ดรองรับ

ผลิตภัณฑ์ และ 3.ก�รพัฒน�รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ยและเหม�ะสมกับ 

กลุ่มเป้�หม�ย ด้วยหวังว่�ทั้ง 3 เป้�หม�ยจะช่วยเพิ่มทักษะก�รทำ�ง�น ทักษะก�ร 

อยูร่ว่มกันในสังคม และก�รเพ่ิมคว�มรู้ให้เย�วชน โดยมีเป้�หม�ยแฝงซ่ึงเป็นเป้�หม�ย

ท่ีสำ�คัญ คือ “สำ�นึกพลเมือง” ก�รคิดดี ทำ�ดี ที่จะฝังไว้ในตัวเย�วชนทุกคนให้ได้
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ครูเขี้ยวบอกว่า “คว�มรับผิดชอบ” และ “สำ�นึก

พลเมือง” คือโจทย์สำาคัญที่เราต้องทำาและต้องพัฒนาให้

เขาเข้าใจ ก่อนหน้านี้ได้ปรึกษากับผู้อำานวยการศูนย์ฝึกฯ 

คนเก่าวา่อยากเปิดโอกาสใหเ้ดก็ “รูจ้กัก�รให้” บ้าง และ

อยากให้โครงการนี้มีพัฒนาการยิ่งๆ ขึ้นไป จึงมองว่า 

นอกจากการสานตะกร้าแล้ว เราน่าจะพาเด็กกลุ่มนี้ออก

ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการจักสานให้คนภายนอกด้วย 

โดยวางเกณฑไ์ว้วา่ คนทีจ่ะไปสอนตอ้งเขา้ใจแนวคดิ และ

รู้ระบบหรือโครงสร้างของโครงการสานสายใยเพื่อนช่วย

เพือ่นเปน็อยา่งดี เพราะนอกจากการถา่ยทอดความรูแ้ลว้ 

พวกเขายังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านได้โดย

ไม่เคอะเขิน ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะเมื่อออกไป

ข้างนอก เราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าคนที่มาร่วมเรียนรู้

เป็นอย่างไร ตั้งใจฟังหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้

ด้วยตัวเองในสนามจริง

การพาเด็กออกมาข้างนอกโดยไม่มีผู้คุมสักคน  

แมรู้ส้กึกลวัวา่เด็กจะหน ีแตค่รเูขีย้วยนืยนัอยา่งหนกัแนน่

ว่าต้องพาเด็กกลุ่มนี้ออกมาเรียนรู้ความเป็นไปของโลก

ข้างนอกดว้ย โดยครูเองกต้็องกา้วข้ามความกลวันีไ้ปใหไ้ด ้

ภายใต้ “คว�มเชื่อใจซึ่งกันและกัน” ระหว่างครูกับศิษย์

จัดระบบระเบียบการทำางาน

ผลจากการแตะมือระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำาให้การ

ทำาโครงการเกิดความต่อเนื่อง แม้แกนนำาคนใดคนหนึ่ง 

ได้รับการปล่อยตัวก็ตาม เมื่อระบบการทำางานได้รับการ

สานต่อ ทีมงานจึงทำางานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเร่ิม

จากการจัดระบบบริหารจัดการเงนิใหม ่จากเดมิทีว่างแผน

วา่ 50 เปอรเ์ซ็นตข์องรายไดจ้ะเก็บไวใ้ชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน

ในโครงการ อกี 20 เปอร์เซน็ต์เกบ็ไวเ้ปน็กองกลางสำาหรับ

ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ขาดแคลนของใช้ ส่วนที่เหลืออีก 30 

เปอร์เซน็ต์ไว้เป็นเงนิปันผลสำาหรับสมาชกิในโครงการ แต่

เมือ่ลงมอืทำางานจริงพบวา่ไมส่ามารถทำาไดต้ามเปา้หมาย

ทีต่ัง้ไว ้เนือ่งจากมสีมาชกิเขา้รว่มโครงการเปน็จำานวนมาก 
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หากจะให้เงินปันผลเฉพาะทีมงาน ก็ดูจะเห็นแก่ตัวเกินไป เพราะสมาชิกคนอื่นๆ ที่เข้ามา

เรียนรู้กับพวกเราก็เพื่อนกันทั้งนั้น เกรงว่าเพื่อนจะรู้สึกไม่ดี 

ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการการเงินใหม่ โดยยังคง 

เงินทุนหมุนเวียน 50 เปอร์เซ็นต์ไว้เหมือนเดิม แต่นำาทุนกองกลางและเงินปันผลมารวมกัน

ไว้ซ้ือของใช้ส่วนตัว โดยทุกคนในโครงการมีสิทธ์ิใช้ได้ หากนำาไปซ้ือขนม สมาชิกทุกคนที่อยู่

ในโครงการตอ้งไดร้บัประทานทกุคน และเมือ่ออกไปทำากจิกรรมภายนอกหากสมาชกิใชเ้งนิ

รับประทานขนมหรืออาหาร เมื่อกลับเข้าศูนย์ฝึกฯ ก็ต้องซื้อขนมมาให้เพื่อนได้รับประทาน

ทุกคน สำาหรับเงินปันผลก็จะให้ตามความสามารถของแต่ละคน โดยมีครูท่ีปรึกษาดูแล 

ในส่วนนี้ ซึ่งท่ีผ่านมา สมาชิกที่ปล่อยตัวหรือลาเย่ียมบ้านก็ได้รับเงินส่วนนี้ติดตัวไปด้วย 

มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถ

หลังจัดระบบบริหารการเงินลงตัว ทีมงานได้ทำาการศึกษาช่องทางการจำาหน่าย และ

สำารวจความต้องการของตลาด จนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกว่า “เสื่อกระจูด” หรือที่ 

ภาษาใต้เรียกว่า “สาดจูด” ด้วยการไปเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการทำาในพื้นที่บ้านหัวเขียว 

ตำาบลทะเลนอ้ย อำาเภอควนขนุน จงัหวัดพทัลงุ หลงัจากฝกึแลว้กน็ำามาถา่ยทอดใหก้บัเพือ่น

ในกลุม่ จนไดผ้ลติภณัฑท่ี์ผสมผสานระหวา่งงานจกัสานจากเสน้พลาสติกทีต่อ่ยอดแตง่เตมิ

เลก็นอ้ยจากเทคนคิเดมิๆ กับงานจกัสานจากกระจูดทีส่ามารถพลกิแพลงไปในรูปแบบต่างๆ

เม่ือผลงานทีท่ำาอยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถออกสูต่ลาดไดแ้ลว้ ตล�ดนัดชมุชนบ่อย�ง คอื

เป้าหมายที่ทีมงานจะนำาผลงานที่พวกเขาใช้ความเพียรผลิตขึ้นออกจำาหน่ายในท้องตลาด

ทุกเย็นวันจันทร์

“งานของเราค่อนข้างละเอียด และต้องใช้สมาธิสูงมาก และด้วยความที่เราเป็นผู้ชาย

ซ่ึงมไีมม่ากนกัทีจ่ะใหค้วามสนใจงานฝมีอื หรืองานหตัถกรรมเชน่นี ้จึงเป็นแรงจูงใจทีน่ำามา

ใช้เป็นจุดขายได้อย่างดี แม้งานนี้จะเป็นงานเล็กๆ ที่พวกเราสามารถทำาได้ภายใต้ข้อจำากัด 

แต่พวกเราก็ภูมิใจที่เห็นงานของเราได้รับความสนใจจากคนทั่วไป และสามารถนำาไปเป็น

อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้หลังจากที่เราได้รับการปล่อยตัว” จักรเอ่ยขึ้น
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ขณะที่ไอซ์เสริมว่า ผลิตภัณฑ์ของพวกเขานอกจากจะวางขายที่ตลาดนัดบ่อยางแล้ว 

พวกเขายังได้รับมอบหมายให้นำาผลิตภัณฑ์ออกจำาหน่ายในงานยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

ในแต่ละเดือนอีกด้วย

ออกเดินทางสู่การเป็นผู้ให้

“การเป็นวิทยากร ทำาให้พวกเขารู้สึกถึงการมีวุฒิภาวะ เป็นผู้ใหญ ่
มากขึ้น เพราะต้องควบคุมอารมณ์ การพูดจา การวางตัว รวมถึง
เข้าใจหัวอกของการเป็นครูมากขึ้นว่า ยากแค่ไหนที่จะสอนให้คนอื่น
เข้าใจ” 

แม้จะถูกจำากัดด้วยกฎระเบียบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่ทีมงานก็ 

ยังคิดถึงการเป็นผู้ให้ โดยหลังผ่านการกระตุก กระตุ้น และเสริมพลังจากพ่ีเล้ียงสงขลาฟอร่ัม 

ครูเขี้ยว และครูท่านอื่นในศูนย์ฝึกฯ ทีมงานได้แสดงฝีมือการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ให้กับ กลุ่มแม่บ้�นตำ�บลสะบ้�ย้อย จังหวัดสงขล� และกลุ่มเย�วชนจ�กศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเย�วชน เขต 8 จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ทีมงานทุกคนบอกเป็นเสียงเดียว 

กันว่า รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นการลงพื้นที่คร้ังแรกในนามของวิทยากรจากศูนย์ฝึกฯ  

รวมถึงการได้ไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งแรกของทีมงานด้วย

“สอนกลุม่แมบ่า้นงา่ยกวา่การสอนเดก็ศนูย์ฝกึฯ เพราะเดก็ศนูย์ฝกึฯ เป็นรุน่ราวคราว

เดียวกัน จึงไม่ค่อยใส่ใจ ส่วนป้าๆ แม่บ้านเขาจะเอ็นดูเรา และต้ังใจทำาตามที่เราสอน  

น้องบางคนในศูนย์ฝึกฯ ที่ตั้งใจก็มี แต่เป็นส่วนน้อย ผมไม่ขออะไรมาก ใน 100 คนที่เรา

สอนขอเพียง 10 คนที่สานตะกร้าเป็นผมก็ภูมิใจแล้ว ไม่ได้หวังให้เขาทำาเป็นทั้งหมด 

เพราะอย่างน้อยนั่นคืออาชีพเสริมที่เขาจะติดตัวไปตอนที่เขาออกไปจากศูนย์ฝึกฯ 

เหมือนผมที่มีทักษะในด้านนี”้ จักรเอ่ยขึ้นหลังถูกตั้งคำาถามถึงความยากง่ายของการเป็น
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วิทยากรทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมทั้งกล่าวติดตลกหากมีคนทำาได้เพียงแค่ 10 คน ถือว่าฝีมือ 

การสอนของเขาใช้ได้เลยทีเดียว 

ส่วนไอซ์มองไปถึงลู่ทางการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของชุมชนกลุ่มแม่บ้าน  

พร้อมเชื่อว่าหากผู้นำาและสมาชิกในกลุ่มเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี การจัดต้ังกลุ่ม 

เพื่อทำาเป็นอาชีพเสริมของชุมชนก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

“ผมอยากสอนให้เขาทำาได ้เขาจะได้ไปประกอบอาชพีหลงัเลกิงาน ตอนเย็นกก็ลบั

ไปทำาเรือ่ยๆ วนัละใบหรอืจะทำาเปน็สนิคา้โอทอปของชมุชน โดยการรวมกลุม่กนัในหมูบ่า้น 

มีประธานกลุ่ม จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ มีการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย มีเงินปันผล  

หากทำาได้ก็จะเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี”

อย่�งไรก็ต�ม ทั้ง 3 คนมองว่�ก�รเป็นวิทย�กรครั้งนั้น ทำ�ให้พวกเข�รู้สึกถึงก�ร

มีวุฒิภ�วะ เป็นผู้ใหญ่ม�กข้ึน เพร�ะต้องควบคุมอ�รมณ์ ก�รพูดจ� ก�รว�งตัว รวมถึง

เข้�ใจหัวอกของก�รเป็นครูม�กขึ้นว่�ย�กแค่ไหนที่จะสอนให้คนอื่นเข้�ใจ

“พลเมืองเยาวชน” ในศูนย์ฝึกฯ

“ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเงิน 20,000 บาท ที่ขายยาได้ตอนนั้น ซึ่งต้อง
เสี่ยงกับอิทธิพลมืดและตำารวจ กับเงิน 200 บาท ที่ขายตะกร้าได้ตอนนี้ 
แม้ค่าเงินจะแตกต่างกันลิบลับ แต่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับความรู้สึก
ภาคภูมิใจในหยาดเหงื่อแรงงานที่หาเงินมาได้อย่างสุจริต แลกกับการ
นั่งหลังขดหลังแข็งสานตะกร้าวันแล้ววันเล่า กว่าจะได้มาสักใบมันรู้สึก
ภูมิใจมาก”

เงินที่ได้จ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต่อทุน  

ส่วนท่ีนำ�ไปช่วยเหลือเพื่อน และส่วนปันผลของสม�ชิกแต่ละคน โดยครูเขี้ยวจะให้

แตล่ะคนนำ�เงินไปเปิดบัญชีธน�ค�ร เพือ่รอวนัปลอ่ยตวัทีพ่วกเข�จะไดค้นืสูอ่สิรภ�พ

อีกครั้ง

“ตอนที่ยังขายยารู้สึกเหมือนเราเป็นจ่าฝูง เป็นผู้นำา มีเพื่อนๆ คอยตามเอาอกเอาใจ 

ยกย่อง พอถูกจับมาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ มีเพื่อนไม่กี่คนที่มาเยี่ยม หากย้อนเวลากลับไปได้ผม

จะไมข่ายยา ถา้เปรยีบเทยีบระหวา่งเงนิ 20,000 บาท ท่ีขายยาได้ตอนน้ัน ซึง่ต้องเสีย่ง

กับอิทธิพลมืดและตำารวจ กับเงิน 200 บาท ที่ขายตะกร้าได้ตอนนี้ แม้ค่าเงินจะ 

แตกต่างกันลิบลับ แต่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในหยาด

เหงื่อแรงงานท่ีหาเงินมาได้อย่างสุจริต แลกกับการนั่งหลังขดหลังแข็งสานตะกร้า 

วนัแลว้วนัเลา่ กวา่จะไดม้าสกัใบมนัรู้สึกภมูใิจ สว่นเงนิปันผลท่ีได้มาจะเกบ็เอาไวเ้พือ่

ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่” จักรบอกถึงค่าของเงินที่แม้จะแตกต่างในจำานวน แต่ความภูมิใจที่ได้

กลับมีมากกว่า 
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“โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน 
คือประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทำาให้พวก
เขาได้รับโอกาสสำาคัญ นั่นคือโอกาส
ของการเป็น “ผู้ให้” ยิ่งพวกเขาให้ความ
รู้กับคนอื่นมากเท่าไร พวกเขาก็ได้รับ
ความสุขและความภาคภูมิใจมากขึ้น
เท่านั้น”

ขณะที่ไอซ์ที่มีความฝันอยากมีที่สักแปลงปลูกบ้าน

หลังเลก็ๆ และทำาเกษตรผสมผสานตามหลักปรชัญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง เขามองว่า คำาสอนของในหลวงคือ

หลักปรัชญาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สอนให้คนไทย

รู้จักความพอเพียงพอประมาณและมีความสุขกับส่ิงท่ีมีอยู่

“ผมอยากมีบ้านเล็กๆ ปลูกผักเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 

ปลูกเป็นห่วงโซ่หมุนเวียนกันไป ผมได้แรงบันดาลใจจาก

การอ่านหนังสือเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงเคยบอกว่า  

มีที่ดิน 1 ไร่ทำาอย่างไรให้ขายได้ตลอดทั้งปี ผมเชื่อว่าทำา

ได้จริงๆ จากเกษตรกรตัวอย่างหลายๆ คน อีกอย่างผม

ชอบอ่านหนังสือแนวนี้ เพราะอยากกลับบ้านไปเป็น

เกษตรกรอยู่อย่างสมถะพอเพียงที่บ้านเกิด แค่นี้ก็พอใจ

แล้วครับ”

ด้านปายตอบสั้นๆ ว่า อยากเป็นช่างซ่อมรถทั้งรถ

จักรยานยนต์และรถยนต์ เพราะชื่นชอบและหลงใหลการ

ซ่อมเครื่องยนต์ หากมีเงินสักก้อนจะเปิดร้านซ่อมบำารุง

ใกล้ๆ บ้าน 

ถึงแม้การเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ของทั้ง 3 คนจะ 

ต่างท่ีมาต่างวาระกัน แต่ในวันนี้ทั้ง 3 คนพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า โครงก�รส�นส�ยใยเพื่อนช่วยเพ่ือน คือ

ประสบก�รณ์ชีวิตที่ดี ที่ทำ�ให้พวกเข�ได้รับโอก�ส

สำ�คญั น่ันคอืโอก�สของก�รเปน็ “ผูใ้ห้” ยิง่พวกเข�ให้

คว�มรู้กับคนอ่ืนม�กเท่�ไร พวกเข�ก็ได้รับคว�มสุข

และคว�มภ�คภูมิใจม�กขึ้นเท่�นั้น 

“โครงการนี้ทำาให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

เพราะต้องดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธ

ได้ เช่น มีด กรรไกร ทำาให้ผมต้องรู้จักควบคุมอารมณ์

ตนเอง รู้จักคิดก่อนทำา คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 

เพราะขอ้ผดิพลาดในอดีตคอืบทเรยีนท่ีผมต้องเรยีนรู ้

ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง เราจะไม่ได้อยู่ใน

จุดๆ นี้อีก และคงไม่ได้รับโอกาสดีๆ แบบนี้อีกแล้ว 

ทำาให้เราต้องคิดให้ไกลกว่าเดิม เมื่อก่อนไม่รู้ว่าเวลา
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ทำาผิดแล้วเราจะเป็นอย่างไร แต่วันนี้รู้แล้วว่าชีวิตที่ต้องมาอยู่ศูนย์ฝึกฯ ไกลบ้าน ไม่มี

ใครมาเยีย่ม เป็นอยา่งไร ถามวา่ใครบา้งไมอ่ยากกลบับา้น ใครบา้งไมอ่ยากมอีสิรภาพ 

แตใ่นเมือ่เราทำาผดิ เรากต็อ้งชดใชค้วามผดิ และเมือ่รูตั้ววา่ผดิ เราก็ต้องทำาตัวของเรา

ให้มีคุณค่ามากที่สุด” ไอซ์สะท้อนความรู้สึกลึกๆ ที่อยู่ในใจ

เชน่เดียวกบัปายทีบ่อกวา่ ขอบคณุโครงการสานสายใยทีใ่หโ้อกาสเขาไดเ้ปลีย่นแปลง

ตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องความใจร้อน 

“เปล่ียนแปลงเรื่องอารมณ์และจิตใจ ผมสามารถพูดคุยเข้าหาเพื่อนต่างจังหวัดได้ดี 

รู้สึกใจเย็นขึ้น ไม่คิดฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อน เวลาที่แม่มาเย่ียมแม่บอกให้ผมทำาตัวดีๆ  

จะได้กลับบ้านเร็วๆ รู้สึกว่าแม่ยังห่วงเราอยู่”

ด้านจักรบอกว่า รู้สึกประทับใจในความหลากหลายของกิจกรรมตลอดระยะเวลา 

การทำาโครงการ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน รวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้น

ของการสร้างสำานึกพลเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเขาและเพื่อนๆ 

“อยากใหโ้ครงการนีม้ตีอ่ไปเรือ่ย เพราะเปน็โครงการทีส่รา้งมติรภาพระหวา่งเพือ่น

กับเพื่อน ครูกับศิษย์ พี่กับน้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานระหว่างกัน แต่ที่ดี 

ยิ่งกว่าคือ โครงการนี้ทำาให้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกฯที่ว่า เป็นองค์กรท่ีจะทำาให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้กระบวนการยุติธรรม ซึ่งผมคือเด็กคนหนึ่ง

ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น”

วันนี้สม�ชิกบ�งคนยังถูกจำ�กัดอยู่ในพื้นท่ีสี่เหลี่ยมของศูนย์ฝึกฯ บ�งคนได้ 

กลบัไปอยูท่ีบ่�้นแล้ว ซึง่เชือ่ว�่ “พลัง” คว�มเปน็พลเมอืงทีถ่กูหลอ่หลอมจ�กครเูขีย้ว  

ครูในศูนย์ฝึกฯ พี่เลี้ยงจ�กสงขล�ฟอรั่ม เพื่อนร่วมทีม และเพื่อนๆ ในโครงก�รพลัง

พลเมืองเย�วชนสงขล� คือกำ�ลังแรงใจให้พวกเข� “กล้�” ที่จะลุกขึ้นม�เปลี่ยนแปลง

ตนเอง พย�ย�มเรียนรู้ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้�ที่มีอยู่ม�กม�ยในศูนย์ฝึกฯ และ 

สังคมข้�งนอก ใช้เวล�ว่�งที่มีอยู่ส�นตะกร้� เพื่อฝึกปรือฝีมือให้เชี่ยวช�ญ จนเกิด

คว�มมั่นใจในทักษะและคว�มรู้ที่มีอยู่ในเนื้อในตัว จนส�ม�รถออกไปถ่�ยทอด 

คว�มรู้ให้ชุมชนภ�ยนอก สมดังเจตน�รมณ์ของโครงก�รส�นส�ยใยเพื่อนช่วยเพื่อน 

และเป็นทักษะอ�ชีพติดตัวสำ�หรับคนที่ออกไปแล้วได้สมคว�มตั้งใจ
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โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ประชิด ตรงจิต

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

 เขต 9 จังหวัดสงขลา
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“ร้อยเข็ม”
ร้อยเส้นทางชีวิตใหม่

โครงการเย็บใยร้อยใจด้วยกัน
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มีความมั่นคงในจิตใจ จนมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันตัวเองออกจาก
วงจรเดิมเมื่อออกไปแล้ว...จะต้องสร้างอนาคตที่ดี ด้วยการกลับไป
เรียนต่อให้จบ และหาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

เม่ือเห็นการเปล่ียนแปลงของเยาวชนชายท่ีเข้าร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

ในปีท่ีผ่านมา ปีน้ีก�รทำ�โครงก�รจึงถูกใช้เป็น “เคร่ืองมือ” ในก�รพัฒน�เย�วชนหญิง 

ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย�วชนเขต 9 สงขล�เช่นเดียวกัน เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 

ให้พวกเธอมีทักษะชีวิต และทักษะอ�ชีพก่อนออกไปเผชิญกับโลกภ�ยนอกอีกครั้ง 

ได้อย่�งแข็งแรง

จากก้าวท่ีพลาด...สู่ก้าวท่ีกล้า

โครงก�รเยบ็ใยรอ้ยใจดว้ยกนั เปน็โครงก�รที ่5 ส�วในศนูยฝ์กึฯ นวล บมี มะน�ว 

อ้อน น้อง1 ร่วมกับเพื่อนๆ อีก 9 คน เลือกทำ� โดยมีครูกอบก�ญจน์ เทพว�ริน หรือ 

แม่แอ๊ดที่น้องๆ เรียกข�นเป็นพี่เลี้ยงดูแล

1 ชื่อของเยาวชนได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสงวนความเป็นส่วนตัว 
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“เราไม่ใช่คนในชุมชน เราไม่รู้ว่าเมื่อเราออกมาจากชุมชนแล้ว เด็กเขาจะ
กลับไปสู่วังวนเดิม ๆ หรือไม่ เราจึงอยากดึงผู้ปกครองและคนในชุมชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด”

เพราะเคยเรียนทำากระเป๋าผ้าแบบพื้นฐานมาก่อน จึงอย�กพัฒน�ฝีมือก�รเย็บ

กระเป�๋ให้ดยีิง่ขึน้ ดว้ยหวังว�่จะเปน็ท�งเลอืกในก�รประกอบอ�ชีพเมือ่ได้ออกไปจ�ก

ศูนย์ฝึกฯ และหากสามารถผลิตกระเป๋าในแบบที่ยากย่ิงข้ึนก็จะสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้แก่

สมาชิกในกลุ่มได้ ประกอบกับความฟุ้งซ่านขณะอยู่ที่นี่ ที่บ้างจมจ่อมอยู่กับความผิดพลาด

ในอดีต บ้างคิดฝันถึงอนาคต และบ้างเบื่อกับการถูกจำากัดพื้นที่ การฝึกเย็บกระเป๋าจึงอาจ

จะเป็นสิ่งที่แก้โจทย์นี้ให้กับตัวเองได้

เมือ่พีเ่ลีย้งจากสงขลาฟอรัม่เขา้มาชวนพดูชวนคยุจนไดข้อ้สรปุที่ก�รตอ่ยอดง�นเยบ็

กระเป๋� โดยมีเป้�หม�ยเพื่อนำ�เงินร�ยได้จ�กก�รข�ยกระเป๋�ไปช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่

ไม่มีญ�ติม�เยี่ยม และพัฒน�ฝีมือของตนเองให้นำ�ไปประกอบอ�ชีพได้ รวมทั้งเป็น 

ก�รส�นสัมพันธ์ระหว่�งรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ทีมงานเล่าว่า พวกเธอออกแบบ ว�งระบบ และขั้นตอนก�รทำ�ง�นอย่�งละเอียด 

ตั้งแต่ค้นห�ข้อมูล ปฏิบัติ และสรุป “พวกเราคุยกันทั้งหอพัก ไม่ใช่เฉพาะแกนนำา 5 คน 

แต่ทุกคนในหอต้องทำาเป็น เพื่อนๆ ทั้งหมดอยู่ในหอสามารถเรียนรู้ได้ทุกงาน สามารถพูด

ได้ทุกงาน” โดยมเีป้าหมายในการทำากระเป๋าผ้าและรองเท้าผ้า อย่างละ 10 ชิ้น จึงแบ่งงาน

กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ได้แก่ วาดแพทเทิร์น ตัดผ้า เตรียมอุปกรณ์ และเย็บ จึงแบ่ง

สมาชิกออกเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนหลัก ส่วนน้องใหม่

ประกบคู่กับรุ่นพี่ เพื่อเรียนรู้การทำางานทุกขั้นตอน โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง

สงขลาเข้ามาดูแลอีกต่อหนึ่ง
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กว่าฝีมือจะคงท่ี สร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามได้ ต้องผ่านการฝึกฝน ด่านสำาคัญที่ 

ทุกคนต้องผ่านคือ ก�รจัดก�รกับภ�วะภ�ยในจิตใจของตนเอง

น้อง บอกว่า ก�รเย็บกระเป๋�ทำ�ให้เธอใจเย็น เพราะเวลาสะกิดผ้า เราก็ต้องสะกิด

เรื่อยๆ ไม่งั้นจะออกมาไม่สวย แรกๆ มักทำาเสียแล้วต้องทำาใหม่ ตอนนั้นอารมณ์เสียมาก 

ได้แต่บอกตัวเองว่า ต้องใจเย็นๆ ไม่คิดเรื่องอื่น ต้องสนใจกับงาน จนในที่สุดกระเป๋าก็ 

ออกมาสวยสมใจ

ขณะท่ีบีมบอกว�่ ก�รเยบ็กระเป�๋ชว่ยฝกึสม�ธขิองเธอ ทำ�ใหเ้ธอรูจ้กัคดิกอ่นทำ� 

ถ้�เร�มีสติ มีสม�ธิ ง�นก็ออกม�ดี 

นวลเสรมิตอ่วา่ เราดงึตวัเองไปอยูก่บักระเป๋า มนัเปน็เหมอืนยาชกูำาลงั ทำาใหเ้ราอยาก

เย็บกระเป๋าด้วย มันดีกับตัวเรา เพราะทำาให้มีสติ มีสมาธิ และฝึกความอดทนอดกลั้น  

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 

ฝึกท่ีจะฝืน

แต่กว่าจะได้กระเป๋าสวยเช่นนี้ไม่ได้ง่าย ทีมงานยอมรับว่า ตอนแรกต้องฝืนใจม�ก 

แต่เพร�ะถูกจำ�กัดพื้นที่จึงจำ�เป็นต้องฝืนทำ� และต่อต้�นอยู่ลึกๆ เพร�ะไม่เคยทำ�ม�

ก่อน จึงไม่ม่ันใจว่�จะทำ�ได้ เมื่อมองย้อนกลับ ทีมง�นบอกว่� เป็นก�รดูถูกตัวเอง  

ไม่เชื่อมั่นในฝีมือของตนเอง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลองทำ� ได้แต่บอกตัวเองว่� ทำ�ไม่ได้ๆ 

แต่เมื่อถูกบังคับกล�ยๆ ว่�ต้องทำ� ทำ�ให้ฝืนฝึกจนเห็นกระเป๋�เริ่มเป็นรูปเป็นร่�ง  

จึงกล�ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำ�ให้รู้สึกภ�คภูมิใจในตนเอง 

“พวกเราอยูต่รงนี ้ตอ้งใชค้ำาวา่ “ตอ้งทำา” เมือ่ไดล้องทำากรู้็ว่าทำาได ้แมจ้ะเบ้ียวไปบ้าง 

แต่ก็ยังเห็นว่าเป็นกระเป๋า เมื่อเห็นกระเป๋าใบแรกที่ทำาได้ มันภูมิใจมาก แม้จะยังขายไม่ได้ 

เพราะฝีมือไม่ถึงขั้น แต่ครูจะเก็บไว้ในตู้เพื่อดูเป็นท่ีระลึกว่ากระเป๋าใบแรกของเรามีรูปร่าง

หน้าตาอย่างไร” นวลเล่า

พวกเธอยังเสริมอีกว่า การพัฒนาฝีมือต้องแลกมาด้วยความอดทน เพราะกว่าจะ 

เยบ็กระเปา๋ได้อยา่งสวยงามน้ัน แตล่ะคนต้องเริม่ต้นดว้ยการฝกึเย็บด้วยมอื โดยเฉพาะการ

เยบ็ดำาน้ำา ซึง่คือเทคนคิในการเยบ็ให้ผ้าเกดิรอยย่น สร้างมติิบนผนืผ้า การจะเย็บไดส้วยงาม

ต้องมีสมาธิจดจ่อ แต่ปัญหาที่ทุกคนต้องพบคือ เข็มตำานิ้วมือ ด้ายพันกัน สิ่งที่ดูเหมือน 

จะง่ายกลับไม่ง่าย เพราะใจไม่นิ่ง 

“ตอนแรกต้องฝืนใจมาก แต่เพราะถูกจำากัดพื้นที่จึงจำาเป็นต้องฝืนทำา และ
ต่อต้านอยู่ลึกๆ เพราะไม่เคยทำามาก่อน จึงไม่มั่นใจว่าจะทำาได้ เมื่อมองย้อนกลับ 
ทีมงานบอกว่า เป็นการดูถูกตัวเอง ไม่เชื่อมั่นในฝีมือของตนเอง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้
ลองทำา ได้แต่บอกตัวเองว่า ทำาไม่ได้ๆ แต่เมื่อถูกบังคับกลายๆ ว่าต้องทำา 
ทำาให้ฝืนฝึกจนเห็นกระเป๋าเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำาให้รู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง”
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“ด้ายพันบ้าง ด้ายขาดบ้าง เข็มตำามือ แล้วก็

หงุดหงิดเพราะเราทำาไม่ได้ ทำาไม่เป็น แต่เราต้องฝึก 

เพราะเราอยู่ท่ีนี่ มันต้องเริ่มจากการที่เรายอมรับ

สภาพที่เราเป็นอยู่” นวลเล่� 

อย่างไรก็ตาม การเย็บกระเป๋าทำาให้แต่ละคนพบวิธี

การเผชิญกับสภาวะภายในของตน อาศัยงานช่วยทำาให้

ความคิดสงบเย็น เมื่อใจอยู่กับงานจึงไม่เกิดความคิด

ฟุ้งซ่าน ผลงานที่ออกมาจึงมีความประณีตสวยงาม 

แตก่ระนัน้กย็อมรบัวา่ หลงัจากเสรจ็งานในแต่ละวัน 

เมื่อมีเวลาว่างอาการฟุ้งซ่านจะกลับมาเยือน ท้ังความ

คิดถึงครอบครวั พอ่แมพ่ีน่อ้ง ความคดิยิง่ตดิลบเมือ่ญาติ

ไม่มาเยี่ยม คิดถึงชีวิตนอกรั้วที่สามารถโลดเล่นได้ดังใจ 

ทุกคนจึงต้องเติมเต็มเวลาว่างของตนเองยามต้องอยู่ใน

หอนอนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุย หรือการดูทีวี 

เป็นต้น

นอกจากความคิดฟุ้งซา่นแลว้ บีมผูมั้กมีอาการโกรธ

จนหูดบัสารภาพว่า “อารมณ์โมโหจนหอูือ้ หดูบั เวลาเปน็

แบบนี้จะมีเพื่อนคอยเตือน คอยพูดห้าม” ซ่ึงเมื่อเกิด

อาการเช่นนี้ เพื่อนๆ จะเตือนสติเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ 

บานปลาย โดยคาถาที่ได้ผลคือ การเตือนด้วยคำาว่า  

“กลับบ้�น” หรือ “ขอปล่อย” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเยาวชน 

ส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุดในชีวิต เพราะคนที่จะได้กลับ

ไปเยี่ยมบ้าน ต้องอยู่ในขั้น 1 คือดีเยี่ยม 

สำาหรับเกณฑ์คะแนนความประพฤติของเยาวชน 

ในศูนย์ฝึกฯ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมี 5 ขั้นเหมือนกัน คือ  

1 ดีเยี่ยม 2 ดี 3 กลาง โดยคนที่อยู่ในขั้น 1 ขั้น 2 สามารถ

ออกไปข้างนอกได้เวลามีกิจกรรม คนที่อยู่ขั้น 3 อาจจะ

ได้ไปถ้าครูเห็นว่าฝีมือดี ส่วนขั้น 4 คือ เด็กใหม่ที่เข้ามา

ต้องมาเริ่มต้นที่ขั้นน้ี สำาหรับขั้น 5 คือ คนท่ีไม่ว่าจะอยู่ 

ขัน้ไหนกต็ามแลว้ทำาความผดิรุนแรงต้องตกขัน้มาอยูข่ัน้นี ้

โดยมีการพิจารณาความประพฤติทุก 3 เดือน 

“การฝึกทำากระเป๋าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เธอ 
มีสติ ยั้งคิด ยอมรับฟังเพื่อนที่ห้ามปราม  
จนตอนนี้ตั้งใจว่าจะทำาตัวให้ดี เพื่อให้ปรับขั้น 
และตั้งใจจะไม่ทำาผิดจนต้องตกไปอยู่ขั้นที่ 5 
อีกแล้ว” 
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เมื่อสอบถามทีมงานในกลุ่มก็พบว่า บีมจะตกขั้นบ่อยครั้งกว่าใคร ซึ่งเธอสารภาพว่า 

เป็นเพราะมีเวลาว่างมาก ทำาให้รู้สึกอยากทำาอะไรท่ีท้าทาย แม้จะรู้ว่าส่ิงท่ีทำาเป็นเร่ืองต้องห้าม 

แต่ก็ทำาทั้งๆ ที่รู้ ซึ่งก�รฝึกทำ�กระเป๋�เป็นส่วนหนึ่งที่บีมบอกว่� ทำ�ให้เธอมีสติ ยั้งคิด 

ยอมรับฟังเพื่อนห้�มปร�ม จนตอนนี้ตั้งใจว่�จะทำ�ตัวให้ดี เพื่อให้ปรับขั้น และตั้งใจ

จะไม่ทำ�ผิดจนต้องตกไปอยู่ขั้นที่ 5 อีกแล้ว 

ภูมิคุ้มกันใจ...เพ่ือก้าวใหม่ท่ีแข็งแรง

ก�รถูกจำ�กัดพื้นที่ให้ต้องม�รับก�รฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รอยู่ใน 

ศูนย์ฝึกฯ เป็นบทเรียนท่ีทำ�ให้หล�ยคนต้ังใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก�รฝึกเย็บ

กระเป�๋จงึเปน็หนท�งหนึง่ทีท่ำ�ใหท้กุคนได้อยู่กบัตนเองอย่�งมสีม�ธิ เพร�ะห�กไมม่ี

สม�ธิก็ต้องเจ็บตัวเพร�ะเข็มทิ่มตำ� หรือไม่ผลง�นที่ทำ�ก็มีจุดบกพร่องให้ต้องแก้ไข  

ดงันัน้ก�รจะทำ�ง�นไดด้จีงึตอ้งมสีม�ธิ และเม่ือมสีม�ธิจึงเกดิปัญญ� ได้คิดใครค่รวญ

ถึงผลของก�รกระทำ�ในอดีต อันเป็นส�เหตุให้ต้องม�อยู่ในสภ�พปัจจุบัน เกิดสำ�นึก

ในคว�มผิดที่ได้กระทำ� และตั้งใจที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ในเส้นท�งที่ต่�งไปจ�กเดิม

บีมและน้องซ่ึงรู้ตัวว่า ถ้าถูกปล่อยตัวออกไปแล้ว ต้องกลับไปอยู่พ้ืนท่ีเดิม คงไม่แคล้ว

กลบัเขา้สูว่งจรเดิม เพราะใจไมแ่ข็งพอท่ีจะปฏเิสธ จงึตัง้ใจวา่ จะยา้ยตวัเองไปอยูต่า่งจงัหวัด

หรือพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเดิมที่เคยอยู่อาศัย

สำาหรบัมะนาวนัน้ต้ังใจว่าจะกลบัไปเรียนหนงัสอื และช่วยแมท่ำางาน โดยจะกนัตัวเอง

ออกจากเพื่อนกลุ่มเดิม ซึ่งอาจจะคุยแต่ไม่คบหากันเหมือนเดิม เพราะซึ้งใจแล้วกับ 

คว�มรกัของพอ่แมท่ีท่กุขใ์จกบัตนเอง คอยม�เย่ียมสม่ำ�เสมอ ต่�งจ�กเพือ่นท่ีไมเ่คย

มีใครย่�งกร�ยเข้�ม�เยี่ยมเมื่อเธอต้องถูกจองจำ�ในนี้เลย 
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“เราเคยมาอยู่ในนี้แล้วเรารู้แล้วว่าในนี้เป็นอย่างไร เพื่อนไม่มาเยี่ยม มีแต่พ่อกับแม่  

เท่านั้น คราวนี้พ่อแม่พูดอะไรก็จะฟัง” มะนาวเล่า

ดา้นนวล คดิว�่ตวัเองมคีว�มมัน่คงในจติใจ จนมัน่ใจว�่จะส�ม�รถปอ้งกนัตัวเอง

ออกจ�กวงจรเดิมเมื่อออกไปแล้ว นวลมั่นใจว่า ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตนเอง ไม่มีใครบังคับได้ 

เกราะที่ใช้ป้องกันตนเองคือ บทเรียนที่เห็นตัวอย่�งจ�กรุ่นพี่ ที่บางคนออกไปแล้วยัง 

หลงกลับไปอยู่ในวงจรเดิม จนกระทำาความผิดซ้ำา แล้วต้องกลับเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ อีก 

เป็นบทเรียนท่ีนวลสัญญ�ว่�จะไม่ให้เกิดข้ึนกับตนเอง ท่ีต่อไปจะต้องสร้�งอน�คตท่ีดี 

ดว้ยก�รกลบัไปเรยีนตอ่ใหจ้บ และห�ง�นทีเ่ปน็สมัม�อ�ชพีเลีย้งตนเองและครอบครวั

ต่อไป 

คงมีแต่อ้อนที่ยังไม่มั่นใจว่า จะทำาใจแข็งได้หรือไม่ ทั้งยังไม่รู้ใจตัวเองว่า อยากเรียน

อะไร หรืออยากทำางานอะไร สิ่งที่ต้องพยายามคือ เมื่อสามารถเลิกเสพยาได้แล้ว คงต้อง

พย�ย�มสร้�งภูมิคุ้มกันตนเองให้เข้มแข็งพอที่จะเผชิญส่ิงยั่วเย้�ภ�ยนอกให้ได้  

เพร�ะอย่�งน้อยๆ ก�รปรับตัว รู้จักคำ�ว่� ขอบคุณ ขอโทษ และพูดจ�มีห�งเสียง ก็เป็น

คว�มเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่อ้อนกำ�ลังฝึกฝนสั่งสมเป็นพลังชีวิต

ทกุคนฝนัถงึอน�คตทีจ่ะตัง้ตน้ใหม ่แต่สิง่ท่ียังรอ้ยรดัคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งกนัไว้

คือ ต่�งจะเย็บกระเป๋�ต่อไป โดยมีเป้�หม�ยท่ีจะทำ�เป็นอ�ชีพ เพร�ะอย่�งน้อยตอนน้ี

วันน้ีทุกคนเร่ิมมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากข้ึน ด้วยความรู้สึกท่ีไม่อยาก
ถูกลอยแพจากสังคม ความมั่นใจที่เพิ่มพูนขึ้นจากการได้รับโอกาส
จากการทำาโครงการที่ทำาให้ได้ออกไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เครือข่าย
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และการยอมรับของผู้คนทำาให้รู้สึกว่า 
พวกเธอมีที่ยืนในสังคมมากขึ้น
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ย�มกลับไปเยี่ยมบ้�น นวลกับบีมจะถ่�ยภ�พกระเป๋�ไปโพสต์ข�ยท�งหน้�เฟซบุ๊ก  

แต่ระหว่�งรอคอยวันปล่อยตัวนั้น ทีมง�นบอกว่�ยังต้องก�รเติมเต็มคว�มรู้เรื่องก�ร

คิดคำ�นวณต้นทุน เพื่อใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รบริห�รจัดก�รผลิตภัณฑ์ของตนเองใน

อน�คต

“เรายังไม่สามารถคิดต้นทุนได้ รู้แค่ว่าผ้าแบบนี้หลาเท่าไร ซิปเบอร์นี้ราคาเท่าไร  

แต่ยังไม่รู้ว่า ผ้าแบบนี้ 1 หลาทำากระเป๋าแต่ละแบบได้กี่ใบ มีแต่รู้ว่าผ้า 5 หลาทำากระเป๋า

มาดามได้ 10 ใบ แต่อย่างอื่นยังไม่ได้วัด ซึ่งถ้าจะทำาเป็นอาชีพต้องรู้ว่า ต้องคำานวณต้นทุน

อย่างไร แหล่งซื้ออุปกรณ์ การคิดค่าแรงเย็บมือ จะต้องให้ครูสอนก่อนออกไป” นวลบอก

ถึงความจำานงที่จะเรียนรู้ต่อยอด

ทีมงานเล่าว่า วันน้ีทุกคนเร่ิมมีเป้�หม�ยชีวิตชัดเจนม�กข้ึน ด้วยคว�มรู้สึกท่ีไม่อย�ก

ถกูลอยแพจ�กสงัคม คว�มมัน่ใจทีเ่พ่ิมพนูขึน้จ�กก�รได้รับโอก�สจ�กก�รทำ�โครงก�ร

ที่ทำ�ให้ได้ออกไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เครือข่�ยพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� และ

ก�รยอมรับของผู้คนทำ�ให้รู้สึกว่� พวกเธอมีที่ยืนในสังคมม�กขึ้น ซึ่งความรู้สึกเชื่อมั่น

เช่นน้ีเกิดจากสายตาและท่าทีของผู้คนท่ีให้การยอมรับผลงานกระเป๋าท่ีสวยงามของพวกเธอ 

ผลง�นกระเป๋�หล�กหล�ยรูปทรง ได้รับก�รยอมรับทุกคร้ังท่ีนำ�ออกไปว�งจำ�หน่�ย 

ย้อนกลับคืนสู่ก�รสร้�งชื่อเสียงให้กับศูนย์ฝึกฯ สงขล� คว�มชื่นชมที่ได้รับกล�ยเป็น

คว�มภ�คภูมิใจที่พวกเธอส�ม�รถสร้�งประโยชน์แก่หน่วยง�น และสร้�งร�ยได้ 

กลับม�ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ข�ดแคลน ก�รได้สัมผัสคว�มรู้สึกดีๆ เช่นนี้ ทำ�ให้คว�ม

ภ�คภูมิใจในตนเองค่อยๆ ส่ังสมเป็นคว�มเชื่อมั่น ที่กล้�จะประก�ศอย่�งมั่นใจว่�  

“ต่อไปเร�จะเป็นคนดี” 
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มือท่ีประคับประคอง

แม่แอ๊ด-กอบก�ญจน์ เทพว�ริน เล่าว่า ใช้การ 

ทำากระเป๋าสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆ ค้นพบคุณค่า 

ของตนเอง บ่อยครั้งต้องยกตัวอย่างตนเองที่ไม่เคย 

เย็บผ้ามาก่อน เป็นเครื่องกระตุ้นให้เยาวชนได้เกิดความ

มานะ ซึ่งพบว่าเป็นแรงขับที่ดีคือ การที่เด็กๆ ได้รับรู้ว่า 

ผลงานที่พวกเขาทำามีคนชื่นชมและขายได้ เด็กแต่ละคน

จะจำาแม่นว่า ผลงานของตนเองคือชิ้นไหน

“ผ้าก็ลายเหมือนๆ กัน แต่ไม่น่าเชื่อว่า เขาจะจำา

ได้ว่าชิ้นไหนเป็นของเขา ชิ้นไหนเป็นงานของเพื่อน 

นั่นเป็นเพราะความใส่ใจที่ทำาให้พวกเขามีสายตาที่

ละเอียด ซึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำางานนี้เขาจะมองไม่เห็น”

การดูแลเด็กก้าวพลาดต้องใช้ “ใจ” เพ่ือให้เข้าใจ 

พวกเขาอย่างที่เขาเป็น เช่น พฤติกรรมวัยรุ่นที่มักสนใจ

เพศตรงขา้ม ครก็ูตอ้งเข้าใจเขาและคอยดใูหเ้หมาะสม รูจ้กั

ความพอดี บางคร้ังต้องสอนท้ังเด็กผู้ชายและผู้หญิงให้อยู่

ในขอบเขตท่ีดี นอกจากน้ีการท่ีต่างคนต่างมาจากต่างพ้ืนท่ี 

ทำาให้ครูต้องหล่อหลอมคว�มรักเพ่ือให้เด็กๆ อยู่ร่วมกัน

ได้อย่�งสงบสุข แม่แอ๊ดจะไม่ใช้ก�รบังคับ แต่จะใช้ 

ก�รสอนให้เด็กๆ ไม่แตกแยก คำ�สอนที่พร่ำ�บอก เช่น 

ไม่จำ�เป็นต้องรักเพื่อน แค่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำ�ร้�ย

เพือ่นกพ็อ ถ�้วนันียั้งรกัเพือ่นไมไ่ด้ ขอใหแ้คพ่ย�ย�ม

กดคว�มรู้สึกก้�วร้�วไว้ ถ้�วันนี้ทำ�ได้ วันต่อไปก็จะ

ทำ�ได้ดียิ่งขึ้น จนกล�ยเป็นนิสัย 

“ครูต้องหล่อเลี้ยงด้วยความรัก เพื่อให้เด็กๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ครูจะไม่ใช้
การบังคับ แต่จะใช้การสอนให้เด็กๆ ไม่แตกแยก คำาสอนที่พร่ำาบอก เช่น ไม่จำาเป็นต้องรัก
เพื่อน แค่ไม่เบียดเบียนเพื่อน ไม่ทำาร้ายเพื่อนก็พอ ถ้าวันนี้ยังรักเพื่อนไม่ได้ ขอให้แค่พยายาม
กดความรู้สึกก้าวร้าวไว้ ถ้าวันนี้ทำาได้ วันต่อไปก็จะทำาได้ดียิ่งขึ้น จนกลายเป็นนิสัย”
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วิธีการดูแลของแม่แอ๊ดจึงจะใช้การพูดคุย นำาพลังกลุ่มมาสร้างเป็นเงื่อนไข เช่น วันนี้

เด็กทำางานช่วยกันได้ดี เสร็จงานก็จะชมแล้วก็ชวนกินขนม หรือถ้าใครทำาผิดโดนทั้งกลุ่ม  

ถ้าคุณไม่อยากให้เพื่อนโดนทำาโทษคุณต้องคิดก่อนทำา หรืออยากฟังเพลงก็ให้เปิดฟังบ้าง 

แต่ทุกอย่างต้องมีการต่อรอง เขาจะเรียนรู้ว่า เขาจะไม่ได้ทุกสิ่งดั่งใจเสมอไป 

สำ�หรับก�รทำ�ง�นกลุ่มจะใช้กระบวนก�รพี่สอนน้อง ถ้�ง�นน้องไม่สวย พี่ต้อง

แก้ไข ครูจะเป็นผู้ดูแล แต่ไม่เข้�ไปสอนโดยตรง เมื่อผลง�นเสร็จครูจะดู แล้วแนะนำ�

กับพี่ว่� ต้องปรับอะไร อย่�งไร ต้องสอนน้องเพิ่มในส่วนใด ก�รต้องลงมือทั้งทำ�และ

สอนคนอื่น ทำ�ให้แกนนำ�ทุกคนในโครงก�รส�ม�รถสอนน้องๆ ได้

“จะบอกเขาว่าถ้าเราทำาได้ เราก็สอนได้ อย่างเขาออกมาเรียนรู้นอกศูนย์ฝึกฯ เขาก็

ต้องกลับไปถ่ายทอดให้เพ่ือนๆ รู้ว่าได้ไปเรียนรู้อะไรมา การขายผลงานได้นอกจากสร้าง

ความภมูใิจแลว้ ยงัเปน็การฝกึความอดทน เพราะต้องพบเจอกับลกูคา้ท่ีมคีวามหลากหลาย 

บางคนต่อโน่นตินี่ เขาก็ต้องทน”

แมแ่อด๊กลา่วท้ิงทา้ยวา่ การไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัเครอืขา่ยเยาวชนในโครงการพลงัพลเมอืง

เยาวชนสงขลา ทำาให้เยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ มีโอกาสออกมาพบเจอผู้คน ได้ตระหนักว่า

ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม และมคีวามพยายามในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง

ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เพร�ะก�รฝนืทีจ่ะฝกึ บงัคบัมอื ส�ยต� และหัวใจให้จดจ่อกบัง�นเบือ้งหน�้ ทำ�ให้

เย�วชนท่ีว้�วุ่น ฟุ้งซ่�นได้สัมผัสคว�มสงบของจิตใจจนเกิดสม�ธิ จนส�ม�รถที่จะ

แปรรูปเป็น “สติ” ท่ีประคับประคองและควบคุมก�รดำ�เนินชีวิตให้อยู่ในเส้นท�ง 

ที่ถูกที่ควร รอยเข็มที่เย็บให้เกิดรูปรอย จึงเป็นก�รร้อยเส้นท�งใหม่ของชีวิตที่ทุกคน

มั่นใจที่จะบอกว่� เร�จะพบกันข้�งนอกรั้วของศูนย์ฝึกฯ โดยจะไม่นำ�พ�ชีวิตตนเอง

กลับเข้�ในนี้อย่�งแน่นอน 
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โครงการเย็บใยร้อยใจด้วยกัน 
กลุ่ม SBC (Smart and 
Beautiful Cover) 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร

ครูกอบกาญจน์ เทพวาริน
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อัดกรอบพระพลาสติก
สรา้งทกัษะอาชพีเยาวชน

โครงการอัดกรอบพระพลาสติก
เปลี่ยนชีวิตเยาวชน
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เมื่อก่อนจะเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก ไม่ฟังเพื่อน แต่เมื่อผ่านการทำา
โครงการนี้ ทำาให้รู้จักวิธีจัดการกับอารมณ์ตนเอง เมื่อเกิดอารมณ์
ขัดใจหรือโมโห จะสามารถตั้งสติ ใช้สมาธิระงับอารมณ์โมโหได้ทุกครั้ง 
ทำาให้สามารถลดการทะเลาะวิวาทลงได้

ศนูยฝ์กึอบรมเดก็และเย�วชน เขต 9 จงัหวดัสงขล� หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ “ศนูยฝึ์กฯ” 

มีเยาวชนท่ีกระทำาความผิดจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาอยู่รวมกันกว่า 300 ชีวิต  

การจัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ล้วนมุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้และทักษะติดตัวเพื่อจะได้ออกไปประกอบ

อาชีพ หรือดำาเนินชีวิตในแนวทางที่ดี ไม่หวนกลับไปกระทำาความผิดจนต้องกลับมาอยู่ที่นี่

ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ซ่ึงนอกจากการเรียนรู้ท่ีจัดโดยศูนย์ฝึกฯ แล้ว การทำาโครงการก็เป็นอีกเคร่ืองมือ

หนึ่งที่เยาวชนเลือกทำา เพื่อหวังพัฒนาทักษะของตนเอง และปลูกสำานึกการเป็นพลเมืองดี

ของสังคมไว้ในหัวใจของพวกเขาทุกคน

อัดกรอบพระ สร้างทักษะอาชีพ

ดว้ยความทีเ่ยาวชนในทีแ่หง่นีม้าจากหลายพืน้ที ่มคีวามแตกตา่งกนัทัง้ภมูหิลงั ศาสนา 

บุคลิก และความคิด จนทำาให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก กอปรกับเวล�ว่�งที่ม�กเกินไป 
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“เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ทำาโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อนในปีที่ผ่านมา
ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ 6 หนุ่มจากกลุ่ม “ฟ้าใหม่
กรอบพระ” จึงคิดทำาโครงการอัดกรอบพระพลาสติกเปลี่ยนชีวิตเยาวชน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง”

ทำ�ให้เย�วชนหล�ยคนคิดฟุ้งซ่�น จนนำ�ไปสู่ก�รทำ�ผิดกฎระเบียบของศูนย์ฝึกฯ เช่น 

ก�รสัก ก�รหลบหนี และก�รทะเล�ะวิว�ท เป็นต้น แต่เมื่อได้เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ 

ทำาโครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อนในปีที่ผ่านมา ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและ

ความรู้ด้านต่างๆ ทำ�ให้ 6 หนุ่มจ�กกลุ่ม “ฟ้�ใหม่กรอบพระ” ซึ่งประกอบด้วย เข้ม 

หนุ่ม ช�ย ก๊อต กบ และ แสน1 จึงคิดทำ�โครงก�รอัดกรอบพระพล�สติกเปลี่ยนชีวิต

เย�วชน เพื่อฝึกทักษะก�รทำ�กรอบพระ และก�รถักกรอบพระด้วยเชือกที่มีลวดล�ย

สวยง�ม เพื่อให้เย�วชนในศูนย์ฝึกฯ ได้ใช้เวล�ว่�งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ลดปัจจัย

เส่ียงที่จะทำ�ให้เกิดก�รทำ�ผิดกฎระเบียบที่จะทำ�ให้เย�วชนข�ดโอก�สดีๆ ทำ�ให้

เย�วชนมีทักษะในก�รประกอบอ�ชีพหลังจ�กได้รับก�รปล่อยตัว มีท�งเลือกในก�ร

ประกอบอ�ชพีไดห้ล�กหล�ยม�กขึน้ ทีส่ำ�คญัคอืแกนนำ�เย�วชนทัง้ 6 คน จะไดพ้ฒัน�

ศกัยภ�พของตนเองในระหว่�งก�รทำ�โครงก�รจ�กก�รเข�้รว่มอบรมเชิงปฏบัิติก�รที่

สงขล�ฟอรั่มจัดขึ้นให้พวกเข�ได้เรียนรู้กับเพื่อนโครงก�รต่�งๆ อีกด้วย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ทีมงานได้ประชุมวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่ 

สืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ต ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความชำานาญในการอัดกรอบพระ

และการถักกรอบพระด้วยเชือกมาอบรมให้แกนนำาก่อน จากนั้นพวกเขาจึงจัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการอัดกรอบพระและถักเชือกหุ้มพระด้วยเชือกน้ำามันให้เพื่อนในศูนย์ฝึกฯ ที่สนใจ

1  ชื่อในโครงการนี้เป็นนามสมมติ
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“พวกเขาได้ฝึกสมาธิ มุ่งมั่น จดจ่ออยู่กับการทำางาน ไม่ฟุ้งซ่าน และเกิด
ความภาคภูมิใจทุกครั้งที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างสวยงาม แต่ที่
ภูมิใจยิ่งกว่าคือ กรอบพระที่พวกเขาทำาสามารถทำาประโยชน์ให้กับเพื่อน
สมาชิกได้มีของใช้ที่จำาเป็น”

เข้าร่วมโครงการจำานวน 20 คน ที่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์โครงการแบบ 

ปากต่อปากและหน้าเสาธง โดยทีมงานทั้ง 6 คนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนั้น ถ่�ยทอด

แบบเพื่อนสอนเพื่อน จนทุกคนทำ�ได้ และมีโอก�สออกไปอัดกรอบพระให้กับลูกค�้

นอกศูนย์ฝึกฯ ร�ยได้ท่ีเกิดจ�กก�รอัดกรอบพระจะนำ�ม�เป็นทุนซ้ือของใช้ส่วนตัวให้

ตนเองและเพื่อนสม�ชิกที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

เปล่ียนชีวิต ปลูกสำานึกพลเมือง

เมื่อถามถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการทำาโครงการ ทีมงานกลุ่มฟ้าใหม่กรอบพระ 

ตา่งสะทอ้นวา่ โครงก�รนีท้ำ�ให้พวกเข�มคีว�มส�ม�รถด�้นก�รอดักรอบพระพล�สติก 

และก�รถักสร้อยคอด้วยเชือกเทียนในรูปแบบต่�งๆ จนส�ม�รถถ่�ยทอดให้คว�มรู้

แก่สม�ชิกรุ่นน้องได้ทุกคน ท้ังยังส�ม�รถคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต�มคว�มต้องก�รของ

ตล�ด เช่น การถักสร้อยข้อมือท่ีมีลวดลายสวยงาม เป็นต้น แต่กว่าจะทำาได้เช่นน้ี ท้ัง 6 หนุ่ม

บอกว่า พวกเขาต้องฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความชำานาญและผลิตได้ทันต่อ

ความต้องการของลูกค้า และยังมีทักษะในการจำาหน่ายสินค้า เช่น กล้าพูดเชิญชวน จำาหน่าย

สร้อยคอและการอัดกรอบพระพลาสติก เป็นต้น ทำาให้มีลูกค้าเจ้าประจำามาอัดกรอบพระ 

และเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น

เข้มบอกว่า ระหว่างการสอนนอกจากจะทำ�ให้เพื่อนๆ เกิดคว�มสนิทสนมกันแล้ว 

ยังทำ�ให้พวกเข�ได้ฝึกสม�ธิ มุ่งมั่น จดจ่ออยู่กับก�รทำ�ง�น ไม่ฟุ้งซ่�น และเกิดคว�ม

ภ�คภมูใิจทกุครัง้ทีส่ร�้งสรรค์ผลง�นออกม�อย�่งสวยง�ม แตที่ภ่มูใิจยิง่กว�่คอืกรอบ

พระที่พวกเข�ทำ�ส�ม�รถทำ�ประโยชน์ให้กับเพื่อนสม�ชิกได้มีของใช้ที่จำ�เป็น

ขณะทีห่นุม่บอกว่า โครงการนีท้ำาใหเ้ขาไดร้บัความรู ้เทคนคิ และทกัษะในการอดักรอบ

พระพลาสติก สามารถทำาการอัดเลี่ยมกรอบพระได้ ตอนแรกคิดว่าการอัดกรอบพระเป็น

เรื่องยาก แต่เมื่อได้ลงมือทำ�จึงรู้ว่� ห�กเร�มีคว�มตั้งใจจริง คว�มสำ�เร็จจะอยู่ไม่ไกล

เกินเอื้อม และทำ�ให้เข�มีสม�ธิม�กขึ้น เพราะความเนียนของการเข้ากรอบพระจะต้อง

วัดขนาดให้พอดี จึงจะเข้ากรอบได้ ต้องตั้งใจ และจดจ่ออยู่กับงานที่ทำา เกิดทักษะในการ

ทำางานเป็นทีม รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกเพื่อนๆ ที่สามารถอัดกรอบพระได้ชำานาญ  

ให้ขึ้นมารับผิดชอบถ่ายทอดความรู้เรื่องการอัดกรอบพระให้เพื่อนคนอื่นๆ ต่อไป 
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ส่วนชาย บอกว่า เดิมเขาเป็นคนเงียบ ไม่กล้าพูด แต่โครงการนี้ทำาให้เขากล้�พูด  

กล้�แสดงออกท�งคว�มคิด มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ในการเลือกสีของสร้อยคอทำาเป็น 

ผลงาน และสามารถนำาวิชาชีพไปประกอบหลังจากที่ถูกปล่อยตัวได้

ก๊อตบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือ เร่ืองการควบคุมอารมณ์ เมื่อก่อนจะเป็นคน

อ�รมณร์อ้นม�ก ไมฟ่งัเพือ่น แตเ่มือ่ผ�่นก�รทำ�โครงก�รนี ้ทำ�ใหเ้ข�รูจ้กัวธิกี�รจดัก�ร

กับอ�รมณ์ตนเองม�กขึ้น เมื่อเกิดอ�รมณ์ขัดใจหรือโมโห จะส�ม�รถตั้งสติ ใช้สม�ธิ

ระงับอ�รมณ์โมโหได้ทุกครั้ง ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รทะเล�ะวิว�ทลงได้

เช่นเดียวกับกบ ที่สะท้อนว่า โครงการนี้ทำาให้เขาเกิดสม�ธิ มีคว�มตั้งใจในก�ร

ทำ�ง�น และจดจ่อกับง�นที่ทำ�ม�กขึ้น รู้สึกดีและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้  

เพราะเพื่อนสอนกันเอง ทำาให้ไม่เครียด เมื่อลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ทำาให้เกิดความชำานาญ 

เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เช่น เร่ิมหันมาถักสร้อยข้อมือ ที่มีการ 

ผสมผสานลวดลายที่สวยงามมากขึ้น เป็นต้น อีกทั้งทำาให้กล้าตัดสินใจมากขึ้น  

ขณะท่ีแสน บอกว่า มีคว�มต้ังใจในก�รทำ�ง�นม�กข้ึน เพร�ะอย�กเห็นผลง�นของ

ตนเอง การทำาโครงการนี้ทำาให้รู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็ว จนไม่มีเวลาไปทำาผิดกฎระเบียบ 

และทำาให้ได้รู้จักเพื่อนๆ ที่หลากหลายมากขึ้น

แมจ้ะถกูจำ�กดัดว้ยพืน้ท่ี แต ่“ใจ” ของก�รคดิชว่ยเหลือเพือ่นไมไ่ด้ถกูจำ�กดัต�ม

ไปด้วย พวกเข�ใช้เวล�ว่�งที่มีอยู่ม�กม�ยในศูนย์ฝึกฯ คิดสร้�งสรรค์ง�น เพื่อนำ�เงิน

ม�ช่วยเหลือเพื่อนสม�ชิกให้มีเงินซื้อสิ่งของจำ�เป็น ก�รคิดทำ�ประโยชน์เพื่อผู้อื่น 

ได้ย้อนคืนให้ 6 หนุ่มเกิดสม�ธิที่ต้องจดจ่อกับสิ่งท่ีทำ� จนหลงลืมส่ิงเร้�รอบตัว  

คว�มมุง่ม่ัน ตัง้ใจดยีงัแปรเปล่ียนใหพ้วกเข�รูค้ดิ พย�ย�มฝกึฝนฝมีอื ด้วยหวงัว�่เมือ่

ถึงวันปล่อยตัว อย่�งน้อยพวกเข�ก็ยังมีอ�ชีพเลี้ยงตัว ไม่ต้องเดินย้อนกลับไปสู่ 

เส้นท�งส�ยเดิมอีก
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โครงการอัดกรอบพระพลาสติก
เปลี่ยนชีวิตเยาวชน 

ที่ปรึกษ�โครงก�ร

วรวิทย์ รัตนภิมล 
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ส่งเสริมโอกาส
การเรียนรู้
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ครูเพื่อศิษย์

โครงการครูเพื่อศิษย์
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ครูไม่ใช่เพียงแค่สอน แต่ “ครู” คือผู้ออกแบบนักเรียน เป็นต้นแบบ 
เป็นผู้สร้างเสริมชีวิตนักเรียน เป็นผู้แนะนำา ตักเตือน และเป็นผู้สอน
ให้เด็กประสบความสำาเร็จในชีวิต ทำาให้เด็กรู้ว่าต้องการเรียนอะไร 
ถนัดทางด้านไหน ส่งเสริมเด็กในด้านนั้นให้เด็กเก่งและสามารถทำา
ตามฝันได้ “ครู” จึงไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้ แต่ต้องมีความรักและ
ความศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วย

วิช�ชีพครู นอกจากจะต้องเชี่ยวชาญทักษะ โดยเฉพาะการออกแบบและจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้แล้ว “จิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู” ก็เป็นคุณสมบัติหน่ึงที่ครูพึงมี 

เพือ่การนัตไีดว้า่ ครูจะพฒันาเดก็ทุกคนดว้ยความสามารถและหวัใจของคร ูเปน็กำาลงัสำาคญั

ที่ช่วยผลิตคนที่มีคุณภาพให้กับชุมชน สังคม

ทวา่ลำาพงัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเพียงอย่างเดยีว ไมอ่าจกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็น

ครูได้มากพอ ด้วยเหตุน้ีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูจึงต้อง “ออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้” 

ใหว้า่ทีค่รทูัง้หลายได้ไปแสวงหา และยนืยันจิตวิญญาณของตนเองให้แจ่มชดันอกห้องเรียน

เพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเสริม และในวิถีปฏิบัติของสถาบัน 

ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ นักศึกษากลุ่มหนึ่งของคณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏสงขล� จึงรวมตัวกันทำาโครงก�รครูเพื่อศิษย ์เพร�ะเห็นถึงสถ�นก�รณ์ที่เพื่อน

นักศึกษ�วิช�ชีพครูส่วนหนึ่งเรียนโดยไร้จุดหม�ย ไม่มีคว�มภ�คภูมิใจและเห็นคุณค่�
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ของวิช�ชีพครู โดยม ีโจ้-สุเมธ� ณะว�โย นุ๊ค-กันตพงศ์ สังแสตมป์ กุ้ง-ธวัชชัย นิลรัตน์ 

และกันต์-บรรพต มณีโรจน ์พี่ปี 3 เป็นแกนนำา มรีุ่ง-รุ่งฤดี หนูม่วง และนัด-ศักรินทร์ 

จันทร์ทอง รุ่นน้องปี 2 และปี 1 เข้ามาร่วมเรียนรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 

และ 2 ได้ฝึกประสบก�รณ์ และค้นห�จิตวิญญ�ณคว�มเป็นครูของตนเองจ�กก�ร

ลงมือปฏิบัติ

“เราตอ้งการทำาโครงการนีเ้พือ่ปลกูจิตสำานกึเร่ืองความเป็นครูให้กับนอ้งๆ แมค้ณะจะ

ให้เราออกฝึกสอน 1 ปี แต่คิดว่า ยังน้อยไปสำาหรับการที่พวกเราต้องออกไปเป็นครู

ทั้งชีวิต” โจ้เล่าถึงแรงบันดาลใจ 

ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

แม้ทีมงานจะมีประสบการณ์ทำางานค่ายอาสามาบ้าง แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปอย่าง

สิ้นเชิง เพราะงานค่ายเป็นงานที่เน้นการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ส่วนโครงก�ร 

ครูเพื่อศิษย์จะเน้นไปที่ก�รพัฒน�คน จิตใจ คุณธรรมจริยธรรมในวิช�ชีพครู ดังนั้น

การวางแผนการทำางานจึงต้องทำาอย่างรัดกุม และอาศัยคำาแนะนำาจากอาจารย์ในคณะ 

ดว้ยสถานการณร์อบตวัทีท่มีงานพบว่า รุน่นอ้งบางคนเข้ามาเรียนครูโดยไมม่เีป้าหมาย

ว่าจบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร คิดเพียงว่าจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วมีที่เรียนต่อ 

“เสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมที่ปรากฏในเรียงความส่วนใหญ่ 
บอกว่า เดิมพวกเขาเข้ามาเรียนโดยไม่มีเป้าหมาย แต่หลังจากได้รับฟัง
ประสบการณ์จากวิทยากร ทำาให้พวกเขาเริ่มมีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้น 
เพราะรู้ซึ้งว่า การเป็นครูสำาคัญอย่างไร และจะมีผลต่อการสร้างนักเรียนที่ดี
ได้อย่างไร” 
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“ทีมแบ่งงานกันทำาแผนการสอนแต่ละสาระวิชา ใช้วิธีคละทีม ให้มีทั้งพี่และน้อง 
น้องปี 1 ปี 2 ต้องทดลองสอนให้พี่ๆ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่แผนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน การพูดจา การเขียนกระดาน ฯลฯ เมื่อแต่ละคนสอน
แล้วจะต้องนำาข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง การฝึกสอนดังกล่าวจึงกลายเป็น
การเคี่ยวให้เข้มที่ทำาให้น้องเกิดความมั่นใจมากขึ้น”

ก็พอแล้ว ดังนั้นการปลูกฝังเรื่อง “จิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู” จึงเป็นเร่ืองสำาคัญที่ควร

กระตุ้นให้เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เรียนครูอย่างมีความหมาย และเห็นคุณค่าของ

วิชาชีพนี้ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

เวทีจุดประก�ยเพื่อปลุกจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู จึงถูกจัดขึ้นเป็นกิจกรรมแรก  

โดยมีพ่ีๆ ครูผู้นำาการเปล่ียนแปลงจากโครงการ Teach for Thailand มาถ่ายทอดประสบการณ์

การเป็นครูที่ต้องใช้ความเมตตา อดทน และเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนทุกคน มาเป็น

พลงัผลกัดนัในการเป็นครทูีเ่ป่ียมไปดว้ยพลงั และจิตวญิญาณ แมว่้าจะต้องสอนในโรงเรยีน

ที่มีความพร้อมด้านกายภาพไม่มากนัก และนักเรียนที่แตกต่างหลากหลาย โดยมีน้องปี 1 

ที่สมัครเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจำานวน 37 คน เข้าร่วมฟัง พร้อมกับนักศึกษา ชั้นปี 1-3 คน

อ่ืนๆ อีกกว่าร้อยคน และภายหลังจากท่ีฟัง นักศึกษาทุกคนได้แบ่งกลุ่มกันสะท้อนการเรียนรู้ 

“คว�มเป็นครูที่สัมผัสได้จ�กก�รฟัง” และแน่นอน จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นสิ่งหนึ่ง

ที่เหล่านักศึกษาว่าที่ครูสัมผัสได้

นักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า เดิมพวกเขาเข้ามาเรียนโดยไม่มีเป้าหมาย แต่หลังจากได้

ฟังประสบการณ์จากวิทยากร ทำ�ให้พวกเข�เริ่มมีเป้�หม�ยในก�รเรียนม�กขึ้น เพร�ะ

รู้ซึ้งว่� ก�รเป็นครูสำ�คัญอย่�งไร และจะมีผลต่อก�รสร้�งนักเรียนที่ดีได้อย่�งไร 

เช่นเดียวกับน้องนัดในฐานะตัวแทนนักศึกษาปี 1 ที่บอกว่า “สิ่งที่วิทยากรบรรยาย

มนัโดนใจมาก ทำาใหอ้ยากมปีระสบการณ์การเป็นครใูห้มากกวา่นี ้เผือ่จะได้รบัมอืกบั

เด็กยุคนี้ได้”

เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม

หลังผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ก็เข้าสู่ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติจริง ครั้งนี้ทีมงาน

เลือก โรงเรียน ตชด.บ้�นบ�โรย อำ�เภอสะเด� จังหวัดสงขล� ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

มหาวทิยาลยัมากนกั และเปน็พืน้ท่ีทีค่ณะครุศาสตร์เข้าไปจัดกจิกรรมอยู่บ่อยคร้ัง เป�้หม�ย

ที่เข้�ไปจัดก�รจัดก�รเรียนก�รสอนจะไม่เน้นคว�มเข้มข้นของเนื้อห� แต่มุ่งสร้�ง

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับก�รเรียนให้กับนักเรียน เพร�ะเชื่อว่�ห�กเข�รู้สึกดีต่อก�รเรียนก็

จะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจเรียนม�กขึ้น โดยก่อนจะไปสอนจริง ทีมง�นได้แบ่งสม�ชิก

คละกันตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 ให้รับผิดชอบก�รสอนแต่ละวิช� 
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“ตอนแรกเรารับสมัครมาแล้ว 37 คน เป็นน้องปี 1 

จำานวน 9 คน ปี 2 จำานวน 15 คน และปี 3 ซึ่งรวมทั้ง 

ทมีงานดว้ย 13 คน แบง่ 5 กลุม่สาระวชิา คอื คณติศาสตร์ 

อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และกลุ่ม

ปฐมวยั ตอนเชา้สอน 3 คาบ บ่าย 2 คาบ สว่นคาบสดุทา้ย

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เล่นเกม เป็นต้น 

เพราะในหนึ่งวันมี 6 คาบ แม้บางวิชาจะมีนักศึกษา

สมัครมาไม่ครบ แต่ทีมงานก็จัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี

สอนให้ครบทุกสาระวิชา เช่น บางคนเอกคณิตศาสตร์

แตต่อ้งรบัผิดชอบสอนสงัคมศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 

จึงต้องมีการเตรียมเนื้อหาการสอนก่อน” กันต์เล่าถึง

การเตรียมความพร้อม รวมทั้งการเตรียมตัวให้กับน้อง 

ปี 1 และปี 2 ที่ยังไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอน

มาก่อน

กนัตเ์ลา่ตอ่วา่ ทมีแบง่ง�นกนัทำ�แผนก�รสอนของ

แต่ละส�ระวิช� โดยใช้วิธีคละทีม ให้มีทั้งพี่และน้อง  

น้องปี 1 ปี 2 ต้องทดลองสอนก่อนแล้วให้พี่ๆ ช่วยให้

ขอ้เสนอแนะ ตัง้แตเ่รือ่งแผนก�รสอน ก�รจดัก�รเรยีน

ก�รสอน ก�รพูดจ� ก�รเขียนกระด�น ฯลฯ และ 

นำ�ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง ก�รฝึกสอนจึงกล�ย

เปน็ก�รเคีย่วให้เขม้ทีท่ำ�ใหน้อ้งเกดิคว�มม่ันใจม�กขึน้ 

นัดเล่าถึงการเตรียมตัวของตนเองว่า ต้ังแต่ได้รับ

มอบหมายให้สอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พี่ๆ 

แนะนำาให้ไปดูแผนการเรียนของชั้นที่จะสอน แต่ตอนนั้น

เขายังไมไ่ด้เรียนเขียนแผนการสอน จึงใชวิ้ธีสอบถามญาติ

ที่สอนอยู่แถวบ้าน ถามว่าเขาเรียนกันถึงไหน ขอเข้าไป

สังเกตการณ์การสอน 2 วัน ว่าเขาสอนอย่างไร จากนั้นจึง

มาวางแผนการสอน เขยีนเปน็ลำาดบัขัน้วา่จะเริม่สอนจาก 

ตรงไหน อย่างไร “จำาได้ว่าตอนฝึกสอนให้พ่ีๆ ดู ผมสอนไป

กส็ัน่ไป ไมค่อ่ยมัน่ใจ เวลาพ่ีใหค้ำาแนะนำากน็ำามาปรับปรุง 

มาลองฝึกสอนเองหน้ากระจกในห้อง” 

กันต์เสริมต่อว่า สำาหรับน้องๆ ช้ันปี 2 ปี 3 เขาไม่ค่อย

ห่วงนัก ห่วงแต่น้องปี 1 จึงต้องช่วยกันฝึก เพร�ะยัง

ไมม่ปีระสบก�รณ ์แตก่ย็อมรบัว�่กระบวนก�รฝกึสร�้ง

แรงกดดันให้กับน้องม�กเหมือนกัน 
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“เราอยากเห็นเขามีการพัฒนาที่ดีขึ้น นอกจาก 

คำาแนะนำาแลว้ พี่ๆ  ตอ้งมแีนวทางการปรบัปรงุวธิกีารสอน

ใหน้อ้งดว้ย เชน่ การพูดจามีหางเสยีง สว่นเนือ้หาการสอน 

หรือกิจกรรม ก็ต้องเรียงลำาดับการสอนให้ดี ไม่ใช่ไปถึงก็

สอนเลย” กนัตเ์ลา่เสรมิถงึรายละเอยีดวา่ สำาหรบันอ้งนดั

ในช่วงแรกของการสอนทำาได้ไม่ดีเท่าไรนัก เวลาสอนอยู่

หน้าห้องจะสั่นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งสอนติดๆ ขัดๆ จึง

ต้องฝึกกัน 3-4 รอบ กระทั่งคืนก่อนวันสอนจริงก็ยังต้อง

ซ้อมกันอีกรอบ แต่เม่ือถึงวันจริงเขาก็สอนได้ นับว่ามี

พัฒนาการที่ดี 

สำาหรบักุ้ง แมจ้ะมีประสบการณผ์า่นคา่ยสอนมาบ้าง 

แต่เมื่อต้องรับผิดชอบสอนวิช�ที่ไม่ตรงกับวิช�เอก  

ก็ต้องเตรียมตัว โดยศึกษ�เนื้อห�ของร�ยวิช�และ

ระดับชั้นเรียนที่ต้องสอน นำ�เนื้อห�ม�เรียบเรียงว่�จะ

สอนอย่�งไรให้เด็กสนุก และเกิดก�รเรียนรู้ได้ม�ก

ทีส่ดุ ทัง้ยงัมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิ�ท่ีเรยีน ต่อคร ูและรกัใน

ก�รเรียนม�กขึ้น

“ก่อนสอน ต้องวางลำาดับขั้นตอนการสอน เริ่มจาก

การเข้าสู่บทเรียน เนื้อหา หรืออาจมีเกมให้เล่น ซึ่งเป็น

เกมเกี่ยวกับปริศนาคำาทายที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา ตอนนั้น

สอนเรือ่งคำากบัพยางค ์กอ่นทีน่กัเรยีนจะตอบ นกัเรยีนจะ

ต้องคิดก่อนว่า คำานี้มีกี่คำา กี่พยางค์ และนับ 1 2 3 ให้แข่ง

กันยกมือ นักเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมดีมาก”

นุค๊เสริมต่อว่า ต้องจัดกจิกรรมทีส่นกุเพ่ือใหเ้กดิการ

เรียนรู้ แทนที่จะเป็นครูแล้วไปยืนพูดหน้าชั้นอย่างเดียว 

ก�รเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจ�กคว�มสนุกสน�นที่จะทำ�ให้

เด็กเกิดก�รเรียนรู้ เข้�ใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อก�ร

เรียน “ตอนเราเด็กๆ ครูคนไหนที่สอนสนุก มีเพลง มีเกม 

เราจะชอบ ทำาให้จำามาได้โดยอัตโนมัติ ส่วนเกมแทนที่จะ

จำาเป็นทฤษฎี เราก็จำาเป็นภาพแทน จึงใช้เทคนิคนี้ในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับน้องๆ” 
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“เมื่อต้องรับผิดชอบสอนวิชาที่ไม่ตรงกับวิชาเอก ก็ต้องมีการเตรียมตัว
โดยศึกษาเนื้อหาของรายวิชาและระดับชั้นเรียนที่ต้องสอน นำาเนื้อหามา
เรียบเรียงว่าจะสอนอย่างไรให้เด็กสนุก และเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด 
ทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ต่อครู และรักในการเรียนมากขึ้น”

ฝึกประสบการณ์ ค้นจิตวิญญาณความเป็นครู

ค่าย 2 วัน 1 คืน ที่โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย ไม่ใช่แค่การเข้าค่ายเพื่อฝึกการสอน  

แตส่มาชกิทกุคนตอ้งเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมต่างๆ ทัง้ในฐานะครู ต้ังแต่การรับเดก็หนา้โรงเรยีน 

การเข้าแถว การสอน การจัดกิจกรรมพิเศษ รวมท้ังการจัดการงานภายในทีม เรื่องความ

เรียบร้อยของสถานที่ เพราะทีมงานต้องพักนอนในห้องเรียน การจัดการด้านต่างๆ เช่น 

การถา่ยวิดโีอ การดแูลเรือ่งอาหารการกนิของทมีงาน ฯลฯ ทีต้่องแบง่เวรสลบัสบัเปลีย่นกนั

ไปมาทุกหน้าที่ 

ผลของก�รรว่มกจิกรรมจงึสร�้งก�รเรยีนรูท้ัง้ท�งตรงและท�งออ้มใหก้บัทมีง�น 

ไม่ใช่เฉพ�ะก�รสอนเท่�นั้น ห�กรวมถึงก�รใช้ชีวิตในฐ�นะครูด้วยเช่นกัน 

รุ่ง ซ่ึงรับผิดชอบสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่าว่า ก่อนการสอนครูประจำาช้ัน

เตอืนแลว้ว่า มีเดก็คนหนึง่มักอจุจาระใส่กางเกง และทำาความสะอาดตัวเองไมเ่ปน็ หากเกดิ

เหตกุารณเ์ช่นนีใ้หไ้ปตามคณุครมูาจดัการ ในขณะทีเ่พือ่นสอนอยูห่นา้หอ้งเรยีน รุง่ทำาหนา้ที่

ผูช้ว่ยสอน สงัเกตเห็นเด็กผูช้ายคนหนึง่นัง่คนเดยีวอยูห่นา้หอ้งเรยีน เม่ือการเรยีนการสอน

ผ่านไปได้สักพัก เด็กคนนั้นนั่งเอามือปิดก้น แล้วกลิ่นอุจจาระก็โชยไปทั่วห้อง 

“เห็นแล้วก็นึกถึงคำาสั่งของคุณครู แต่เมื่อมองไปที่เด็กก็รู้สึกว่า เด็กคนนั้นแค่อุจจาระ

ใส่กางเกง ถ้าเราไปเจอจริงๆ เราจะทำาอย่างไร เพราะเวลาเราเป็นครู ไม่มีผู้อำานวยการ 
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“ประสบการณ์ครั้งนี้ทำาให้เขาได้พัฒนาตนเองเรื่องการยืนสอนหน้าชั้นเรียน 
สามารถเก็บอาการตื่นเต้นได้ดีขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นเพราะการฝึกซ้อม
กับพี่ๆ และนำาสิ่งที่พี่ๆ สอนมาปรับปรุงตนเอง”

มายืนข้างๆ ไม่มีครูประจำาช้ันมายืนข้างๆ เราจะทำาอย่างไร เราเลยตัดสินใจให้เพ่ือนสอนต่อ 

แล้วพาเด็กคนนั้นไปล้างตัว ตอนพาไปก็ไม่ได้ดุเขา ใช้วิธีปลอบเขาก่อนว่า ไม่เป็นไรครูจะ

พาไปล้าง ระหว่างล้างก็สอนเขาไปด้วยว่า การอุจจาระใส่กางเกงไม่ดีอย่างไร แล้วก็สอนวิธี

ทำาความสะอาดก้น เมื่อจัดการเสร็จแล้วเด็กไม่มีกางเกงใส่ แต่โชคดีที่เสื้อนักเรียนยาว จึง

พอแก้ขัดไปได้บ้าง พี่กันต์แนะนำาว่า ให้เด็กเข้าเรียนต่อเลย แค่เขาอุจจาระใส่กางเกงก็อาย

เพือ่นอยูแ่ลว้ ถา้เรายิง่กนัเขาออกหา่งจากเพือ่น เขาจะย่ิงมีปมด้อย จึงตัดสนิใจพาเด็ก

กลับไปน่ังเรียนกับเพื่อนๆ ซึ่งเราก็ต้องช่วยจัดการสภาพแวดล้อม ต้องสอนเพื่อนๆ 

เขาอีกว่า การล้อเพื่อนไม่ดี เพื่อนต้องช่วยเหลือกัน หลังจากนั้นครูก็เดินเข้ามาถามว่า 

ทำาได้อย่างไร ทำาไมไม่ไปตาม ครูก็ชื่นชมว่าเราสามารถทำากันเองได้” รุ่งเล่าบทเรียนจาก 

ที่ได้สัมผัสตรง

ประสบการณ์ฝึกสอนในค่ายผ่านไปอย่างราบรื่น และสร้างรอยจำาแก่ทุกคนในมิติท่ี 

แตกต่างกัน กันต์สะท้อนเงื่อนไขความสำาเร็จของกิจกรรมว่า “เป็นเพราะทีมงานเหมือน

ส่วนผสมที่ลงตัว ผมส่งโครงการไป พอโครงการผ่านก็มานั่งคุยกับโจ้ว่า เราจะจัดกิจกรรม

อย่างไร โจ้เขาเก่งเรื่องกิจกรรมนันทนาการ กุ้งเก่งเรื่องบริหารจัดการ นุ๊คถนัดเรื่องการทำา

พาวเวอร์พอยต์ รุ่งแม้จะไม่ใช่ทีมงานหลักแต่น้องก็อาสามาช่วยทุกครั้ง เช่น ขอมาช่วย 

เขียนป้าย เป็นต้น” 

นิยามความเป็นครู

หลังจากจัดกิจกรรมค่ายฝึกสอน ทีมงานต้องจัดกิจกรรมนำาเสนอผลงาน โดยร่วมจัด

นิทรรศการในวันครู ท่ีทางคณะครุศาสตร์จัดข้ึน นำาเสนอเร่ืองราวการทำาโครงการครูเพ่ือศิษย์ 

ตัง้แตก่ารสรา้งแรงบนัดาลใจ การสรา้งความตระหนกัในวิชาชีพครู และการฝกึสอนทีโ่รงเรียน 

ตชด.บ้านบาโรย ทำ�ให้ผู้บริห�รคณะเห็นคว�มสำ�คัญของโครงก�ร และแสดงคว�มช่ืนชม 

โดยก�รเชิญอธิก�รบดีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษ�ทุกคนที่เข้�ร่วมโครงก�ร

การได้รับเกียรติบัตรเป็นสิ่งเชิดชูใจ แต่แก่นของงานคือ การพัฒนาจิตวิญญาณความ

เป็นครู ซึ่งทีมงานเชื่อว่า ได้หยั่งรากลึกลงไปในใจของทีมงานและน้องๆ ปี 1 ปี 2 ที่ได้ทำา

กิจกรรมร่วมกัน เห็นได้จากเสียงสะท้อนจาก นัด น้องใหม่หัดสอนที่บอกว่า ประสบก�รณ์

คร้ังน้ีทำ�ให้เข�ได้พัฒน�ตนเองเร่ืองก�รยืนสอนหน้�ช้ันเรียน ส�ม�รถเก็บอ�ก�รต่ืนเต้น

ได้ดีขึ้น ซ่ึงต้องยอมรับว่� เป็นเพร�ะก�รได้ฝึกซ้อมกับพี่ๆ และนำ�สิ่งที่พ่ีๆ สอนม�

ปรับปรุงตนเอง “การท่ีพ่ีคอมเมนต์ทำาให้ผมได้ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติม พยายามฝึกซ้อมมากข้ึน 

พี่กันต์จะพูดให้คิดเสมอว่า พวกเราต้องเชื่อม่ันในตนเอง ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเกรง การใช้

ความรู้ที่เรามีถ่ายทอดให้ศิษย์จะยิ่งทำาให้เรามั่นใจในตัวเอง”
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ส่วนนุ๊ค บอกว่า ตอนไปสอนจริงไม่ได้เป็นไปตาม

แผนการสอนที่เตรียมไว้ เนื่องจากเด็กๆ ยังมีพ้ืนฐาน 

ไมแ่น่นพอ จึงปรบัเปลีย่นจากการสอนเป็นการจดักจิกรรม

ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมแทน “ให้น้องแบ่งกลุ่มเล่นเกมแข่งกัน

ระดมหาคำาศัพท์ คนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้จากเพ่ือนๆ แทนที่ 

จะนั่งฟังอย่างเดียว สุดท้ายเขาก็ออกมาเขียนคำาศัพท์ได้ 

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีว่า เวลาไปเจอสถานการณ์จริง 

เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หาวิธีสอนให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ให้ได”้

ดา้นกุง้ แมป้ระสบการณฝ์กึสอนจะไม่ตา่งจากเพือ่น 

แต่ก�รทำ�หน้�ท่ีอำ�นวยคว�มสะดวกแก่เพ่ือนๆ ได้สร้�ง

คว�มประทับใจแก่ทีมง�นเป็นอย่�งม�ก “วันแรกเจอ

ปัญหาไฟในท่ีพักผู้หญิงเสีย เขาก็น่ังมืดอยู่ ผมก็สงสัยว่า

ทำาไมเขานอนกันไวจัง พอเขาบอกว่าไฟเสีย ผมก็เลยไป

ยกเก้าอี้มา แล้วปรึกษากันต์ว่าเปลี่ยนไฟได้ไหม เขาบอก

ว่าได้ แต่คงกลัวว่าผมจะทำาของโรงเรียนเสียหาย พอผม

บอกว่าเรายังอยู่กันอีกหลายคืน ถ้าเราไม่เปลี่ยน เราก็

ทำางานไม่ได้ ผมจึงเปลี่ยนหลอดไฟ พอไฟสว่างทุกคนก็

ทำางานได้” 

“โครงการนี้ทำาให้เขาตระหนักว่า เขาโชคดีที่
ได้มีโอกาสเตรียมตัวท่ีจะเป็นครูต้ังแต่ปีแรกๆ
ของการเรียน ถ้าจะไปเตรียมตัวในปีที่ 5 คง
ไม่ทันแล้ว”

คว�มใส่ใจ ไม่ดูด�ยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของกุ้ง

เป็นคุณสมบัติที่เกิดประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�นของทีม 

แม้ง�นบ�งอย่�งจะไม่ใช่หน้�ที่โดยตรง แต่กุ้งบอกว่� 

ตอ้งทำ� เพร�ะเปน็ง�นสว่นรวม ไมใ่ชข่องคนใดคนหนึง่ 

เมื่อเร�อ�ส�เข้�ม�ทำ�ง�นส่วนรวมแล้วก็ต้องช่วยให้

ถึงท่ีสุด จะปล่อยให้ฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงทำ� หรือละท้ิงไม่ได้ 

บ�งคนบอกว่� ไม่ใช่หน้�ที่เร�จะทำ�ไปทำ�ไม ถ้�มอง

ในมุมกลับ ถ้�เร�ไม่ทำ�แล้วใครจะทำ� หรือปล่อยไว้ 

ง�นก็ไม่เสร็จ

ขณะที่รุ่งเองก็สะท้อนบทเรียนสำาคัญว่า โครงก�รนี้

ทำ�ให้ตระหนักว�่ เธอโชคดีท่ีได้มโีอก�สเตรยีมตัวเป็น

ครูต้ังแต่ปีแรกๆ ของก�รเรียน ถ้�ไปเตรียมตัวในปีท่ี 5 

คงไม่ทันแล้ว 
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“การทำางานโครงการครูเพื่อศิษย์นับว่า สอดคล้องกับกระบวนการสร้างครู
ของคณะครุศาสตร์ การที่นักศึกษาได้ทดลองสอน และใช้ชีวิตในวิถีของ
โรงเรียน เป็นการยืนยันทฤษฎีการเทรนนิ่งกระบวนการเป็นครู ที่ต้องดูแล
นักเรียนตั้งแต่การมาถึง และตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน”

“ถา้รอถงึตอนนัน้จะชา้ไปแลว้ เพราะเร่ืองคณุธรรมหากสะสมไปเรือ่ยๆ มนัจะอยู่นาน 

อยู่ยาว เราจะได้มีเวลาพัฒนาตัวเอง แต่สิ่งที่นำามาใช้กับตัวเราได้จริงๆ คือ การดำาเนินชีวิต 

และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจริงๆ จากเดิมไม่เคยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เลย พอทำา

โครงการนีก้ร็ูส้กึวา่ ใสใ่จขึน้มาก โดยเฉพาะเรือ่งความรู ้หากเรามคีวามรูน้อ้ย แลว้จะ

เอาอะไรไปสอนเด็ก เพราะเขาต้องได้รับความรู้จากเรา ถ้าเรารู้แบบงูๆ ปลาๆ มันก็เกิด

ผลเสียกับเด็ก เราเลยต้องปรับปรุงตัวเองให้ความสำาคัญกับความรู้มากขึ้น”

ส่วนกันต์ในฐานะหัวหน้าทีมมองผลลัพธ์ของการทำางานว่า เกินความคาดหมายของ

ตนเอง เพราะสิ่งท่ีตั้งใจทำาได้จุดประกายให้กับคนอีก 36 คน ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า  

การเห็นตนเองผ่านการทำางาน ทำ�ให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองชัดแจ้งขึ้น โดยเฉพ�ะ

เรื่องคำ�พูด 

“สิง่ท่ีผมจะผิดพลาดมากคือเรือ่งคำาพดู แต่เปน็คนทีย่อมรับ ผมมกัถามว่าสิง่ทีน่ำาเสนอ

เป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง คำาพูดเป็นอย่างไร ผมจะสะท้อนตนเองเสมอทุกงาน 

แล้วนำามาปรับปรุงเพื่อให้งานดีขึ้น ผมคิดเสมอว่าถ้าเราอยู่เฉยๆ เราจะนิ่ง ไม่มีการพัฒนา 

แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ยังดีกว่าที่เราไม่คิดจะทำาอะไรเลย” 

ใช่แค่วิธีคิดต่อก�รพัฒน�ตนเองที่แตกต่�งจ�กคนวัยเดียวกัน แต่ทีมง�นยังมี 

มมุมองตอ่ปญัห�อปุสรรคทีต่อ้งเผชญิว�่ เป็นเรือ่งท้�ท�ยท่ีต้องห�วธีิก�รแกไ้ข ไมใ่ช่

สลดัให้พน้ตวั เปน็ธรรมช�ตขิองก�รทำ�ง�นทีม่กัมอีปุสรรคใหไ้ด้ทดสอบตนเอง ไมว่�่

จะเป็นเรื่องงบประม�ณที่จำ�กัด ผู้เกี่ยวข้องไม่พอใจ ไม่มีเวล� หรือคว�มเข้�ใจผิดที่

อ�จเกิดขึ้น 

“ปัญหาท่ีแก้ไม่ได้อาจจะมี แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปด่าว่าใคร เราต้องทำางานของเราให้สำาเร็จ

แลว้สงัคมจะเหน็เองว่า เราทำาเพือ่อะไร ไมใ่ชไ่ปบงการวา่เธอตอ้งทำา หรอืปะทะกนั แตท่ำาให้

เขาเห็นว่า เราทำาเพื่ออะไร” กันต์เป็นตัวแทนเพื่อนๆ เล่า

เพร�ะโจทย์หลักของก�รทำ�ง�นคือ ก�รสร้�งจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู ห�กถ�ม

ถึงนิย�มคว�มเป็นครู ทีมง�นได้ประมวลคว�มคิดเกี่ยวกับหัวใจของคว�มเป็นครูว่� 

ครูไม่ใช่เพียงแค่สอน แต่ “ครู” คือผู้ออกแบบนักเรียน เป็นต้นแบบ เป็นผู้สร้�งเสริม

ชีวิตนักเรียน เป็นผู้แนะนำ� ตักเตือน และเป็นผู้สอนให้เด็กประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต 

ทำ�ให้เด็กรู้ว่�ต้องก�รเรียนอะไร ถนัดท�งด้�นไหน ส่งเสริมเด็กในด้�นนั้นให้เด็กเก่ง

และส�ม�รถทำ�ต�มฝนัได ้“คร”ู จงึไม่ใชเ่พยีงแคม่คีว�มรู ้แต่ต้องมคีว�มรกัและคว�ม

ศรัทธ�หล่อเลี้ยงจิตวิญญ�ณด้วย
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ครูของว่าท่ีครู

การทำางานของทีมงานได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและอาจารย์ในคณะ

ครศุาสตรเ์ปน็อยา่งด ีดร.อัจฉร� วงศว์ฒัน�มงคล คณบดีคณะครศุ�สตร ์เลา่วา่ ในฐานะ

ผู้บริหารได้รับรู้การทำางานโครงการของนักศึกษากลุ่มนี้ และยินดีสนับสนุน ด้วยคณะเอง 

ก็มีแนวคิดในการสร้างเสริมความเป็นจิตอาสาให้แก่นักศึกษา ทั้งในรูปแบบที่คณะจัดให้  

และที่นักศึกษาดำาเนินการเอง ซึ่งก�รทำ�ง�นโครงก�รครูเพื่อศิษย์นับว่�สอดคล้องกับ

กระบวนก�รสร้�งครูของคณะฯ ก�รที่นักศึกษ�ได้ทดลองสอน และใช้ชีวิตในวิถีของ

โรงเรียน เป็นก�รยืนยันทฤษฎีก�รเทรนนิ่งกระบวนก�รเป็นครู ที่ต้องดูแลนักเรียน

ตั้งแต่ก�รม�ถึง และตลอดเวล�ที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน จึงสนับสนุนนักศึกษ�อย่�ง

ตอ่เนือ่ง เพร�ะเปน็แนวท�งทีส่อดคล้องกับเป�้หม�ยในก�รผลติครทูีม่คีณุภ�พสูส่งัคม 

ดร.มนตรี เล่าว่า การทำางานของนักศึกษาไม่มีสิ่งใดให้ต้องห่วงกังวล เพราะนักศึกษา

กลุ่มนี้มีประสบการณ์การทำางานช่วยเหลือกิจกรรมในคณะเป็นประจำาอยู่แล้ว ห่วงเรื่อง 

ความปลอดภัยของนักศึกษาที่ต้องไปทำากิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งแม้จะฝากฝังให้ทาง ตชด.

ช่วยดูแลความปลอดภัยของลูกศิษย์แล้วก็ยังไม่วางใจ จึงต้องโทรศัพท์สอบถามตลอดเวลา 

และคอยกำากับดูแลการทำากิจกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพราะบ่อยคร้ังที่ลูกศิษย์ 

จะเพลินกับการทำากิจกรรมมากไป จึงต้องกระตุกให้รู้ตัวว่า ใกล้สอบแล้ว ให้เพลาๆ การทำา

กิจกรรมลงบ้าง 

จ�กกิจกรรมที่เคยพัฒน�โรงเรียนในเชิงก�ยภ�พ ไปสู่ก�รพัฒน�คนที่จะเป็นครู 

ได้สร้�งบทเรียนที่ทำ�ให้ทีมเข้�ใจและซ�บซึ้งถึงจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญในวิช�ชีพของตน หล�ยคนมีเป้�หม�ยชีวิตที่ชัดเจนม�กขึ้นในเส้นท�ง

อ�ชีพครู จึงตั้งมั่นที่จะฝึกฝนพัฒน�ตนเองให้มีคว�มรู้ ทักษะ และมีหัวใจที่เต็มเปี่ยม

ไปด้วยคว�มรักที่จะส่งมอบสู่ลูกศิษย์ในอน�คตได้อย่�งมั่นใจ
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โครงการครูเพื่อศิษย์

ที่ปรึกษ�โครงก�ร ดร.มนตรี เด่นดวง 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทีมทำ�ง�น นักศึกษ�คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

บรรพต มณีโรจน์  เสาวลักษณ์ มาบัว    

สุวกฤษฏิ์ เกตุแก้ว  ธวัชชัย นิลรัตน์ 

รุ่งฤดี หนูม่วง
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ถอดความรู้ระบบการโคชเพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน

วงจรคู่ขนานของการเรียนรู้
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ภ�ยใต้ก�รทำ�ง�นโครงก�รพลังพลเมืองเย�วชนสงขล� ปี 3 ที่กำ�ลังดำ�เนินง�น

อย่�งเข้มข้นอยู่ในพื้นท่ี ทีมพี่เล้ียงสงขล�ฟอรั่มยังคงเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รดำ�เนิน

โครงก�ร น่ันคือ “การสร้างพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชน จากเร่ืองจริงชีวิตจริง ท่ีนำาไป

สูก่ารพัฒนาทกัษะชวีติและจติสำานกึความเปน็พลเมอืงท่ีรูจ้กัรากเหงา้ มคีวามเปน็ผู้นำา

การเปล่ียนแปลง มีทักษะในการส่ือสารอย่างมีพลัง และสร้างการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาบ้านเกิดได้อย่างย่ังยืน” โดยปีน้ีสงขลาฟอร่ัมได้สนับสนุนเยาวชนในจังหวัดสงขลา 

ทั้งสิ้น 29 กลุ่ม แบ่งเป็น 25 กลุ่ม ใน 8 อำาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำาเภอเมือง อำาเภอ

สิงหนคร อำาเภอควนเนียง อำาเภอระโนด อำาเภอหาดใหญ่ อำาเภอสะเดา อำาเภอนาทวี 

อำาเภอเทพา และขยายพ้ืนท่ีการทำางานออกไปนอกจังหวัดสงขลา 1 กลุ่มในเขตอำาเภอเมือง

ของจังหวัดปัตตานี และ อีก 3 กลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พร้อมท้ังยกระดับการทำางานของเยาวชนเช่ือมไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ทางสังคมของแต่ละพื้นที่

พรรณิภ� โสตถิพันธุ์ ผู้อำ�นวยก�รสงขล�ฟอรั่ม ได้กล่าวถึงแนวคิดและทิศทางการ

ทำางานในปีนี้ว่า โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา มีฐานความคิดที่เชื่อมั่นว่า การเปิด

โอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 14 - 24 ปี ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ในประเด็นหรือ

ปัญหาที่ตัวเขาเองต้องการศึกษา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความรู้ ความเข้าใจ และ

พลังความร่วมมือของผู้คนรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ครู สถานศึกษา ชุมชน และคนในสังคม 

จะช่วยให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องจริงสถานการณ์จริงไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งโครงการฯ 

ได้หนุนเสริม “พี่เล้ียง” ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านประสบการณ์การทำางานกับเยาวชน

มาแล้วคอยให้คำาปรึกษา เพิ่มพูนทักษะชีวิตเรื่องการทำางานร่วมกับผู้อื่น และปลูกแนวคิด

เรือ่งสำานกึความเปน็พลเมอืงโดยการเชือ่มโยงคณุคา่ของงานทีท่ำาทีม่ต่ีอสงัคม ทำาใหเ้ยาวชน

มองเห็นหรือเชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่ประเด็นอื่นๆ ของบ้านเมืองได้ ดังนั้น ก�รทำ�ง�น

ตลอดปีที ่3 นี ้“การเรยีนรูจ้ากการทำาโครงการในชมุชน” ของเย�วชน จึงพฒัน�ควบคู่

ไปกับ “การเรียนรู้จากกระบวนการทำางาน” ของพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบุคล�กรของสงขล� 

ฟอรั่มเอง

 

การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในประเด็นหรือปัญหาที่ตัวเขาเองต้องการศึกษา 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความรู้ ความเข้าใจ และพลังความร่วมมือของ
ผู้คนรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ครู สถานศึกษา ชุมชน และคนในสังคม จะช่วยให้เยาวชน
สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องจริงสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการฯ ได ้
หนุนเสริม “พี่เลี้ยง” ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านประสบการณ์การทำางานกับ
เยาวชนมาแล้วคอยให้คำาปรึกษา เพิ่มพูนทักษะชีวิตเรื่องการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
และปลูกแนวคิดเรื่องสำานึกความเป็นพลเมือง โดยการเชื่อมโยงคุณค่าของงานที่
ทำาที่มีต่อสังคม ทำาให้เยาวชนมองเห็นหรือเชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่ประเด็นอื่นๆ 
ของบ้านเมืองได้
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ก้าวแรกการเรียนรู้ ค้นหาพลังเยาวชน

ปีนีก้ารประชาสมัพนัธร์บัสมัครเยาวชนทีส่นใจทำาโครงการยงัคงดำาเนนิการผา่นเฟซบุก๊

แฟนเพจของสงขลาฟอรั่ม ในขณะเดียวกันทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มก็ใช้ตัวเองเป็นสื่อใน

ก�รทำ�คว�มรู้จักกับเครือข่�ยในแวดวงง�นพัฒน� อาทิ บัณฑิตอาสา เพื่อแนะนำาตัว 

แนะนำางาน พร้อมทั้งเชิญชวนให้แต่ละองค์กรสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

นอกจ�กก�รคว�นห�เย�วชนหน�้ใหมแ่ลว้ โครงก�รยงัเปดิโอก�สใหเ้ด็กเย�วชน

ทีเ่คยรว่มโครงก�รปีท่ีผ�่นม� ท่ีมองเหน็ปญัห�หรอือย�กต่อยอดก�รทำ�ง�นเพือ่ชมุชน 

สังคมที่พวกเข�อ�ศัยอยู่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งสนใจส่งโครงก�รเข้�ม�ไม่น้อย 

มีนี-นูรอ�มีนี ส�และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สงขลาฟอรั่ม บอกว่า “ในส่วนของ

เด็กเก่า เราจะมองว่าโครงการไหนน่าจะต่อยอด มองตั้งแต่บุคลิก และความกระตือรือร้น

ของน้องๆ พูดคุยกับพี่เลี้ยงที่เคยดูแลน้องด้วย ซึ่งพี่เลี้ยงจะรู้ดีว่าน้องกลุ่มไหนเป็นอย่างไร 

หากให้น้องทำาต่อจะเหนื่อยเกินไปไหม เพราะหากเปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีไม่ค่อย “มีใจ”  

เข้ามา ก็เป็นการปิดโอกาสกลุ่มอื่นไป แต่หากน้องยังสนใจส่งโครงการเข้ามา พวกเราก็

ยังรับพิจารณา เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า หากน้องได้ทำาโครงการต่อเป็นปีที่ 2 เขาน่า

จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้บ้างไม่มากก็น้อย”

ดว้ยเหตนุีส้งขลาฟอรัม่จงึตัง้เป้าหมายวา่การดำาเนนิโครงการในปน้ีีจะสนบัสนนุเยาวชน

กลุ่มเก่า 10 โครงการ ท่ีเหลือ 15 โครงการเป็นกลุ่มใหม่ แต่เม่ือถึงเวลาจริง มีกลุ่มเก่าส่ง 

เข้ามา 7 โครงการ แต่เมื่อทีมเข้าไปพัฒนาโจทย์โครงการ น้องกลับไม่มีเวลา เลยต้องปล่อย

ให้หลุดไป 
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กล่ันกรองไอเดีย เติมเต็มความคิดจากมุมมองหลายมิติ

การกลัน่กรองไอเดยีของโครงการทีเ่ยาวชนเสนอมานัน้ เปน็อีกหนึง่กระบวนการทีท่มี

สงขลาฟอรั่มให้ความสำาคัญ เพราะเป็น “กระบวนก�ร” ที่ช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการให้

มเีปา้หมายทีช่ดัเจน มเีหตผุล สอดคลอ้งกบัสถานการณป์ญัหาจรงิ มกีารวางแผนการทำางาน

ที่รัดกุม มีการวางแผนใช้เงินที่พอเพียง โปร่งใส มีความเป็นไปได้ที่จะสำาเร็จตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ ซึ่งการกลั่นกรองและเติมเต็มความคิดในการทำาโครงการมีทั้งความหลายหลาย 

ของมุมมอง และพิจารณาหลากหลายมิติ ต้ังแต่การตรวจสอบข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  

ทีท่ีมง�นสงขล�ฟอรั่มในฝ่�ยปฏิบัติก�ร ได้แก่ ต�ล-นงนุช ป�นบัว และมีน ี ช่วยกัน

พิจารณาว่าแต่ละโครงการที่เสนอมามีความสอดคล้องกับเกณฑ์หรือไม่ และยังเป็นการ 

ฝึกพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์การวางแผนโครงการ จับแก่นสาระของโครงการ และฝึกการคิด

เชื่อมโยง ทำาความเข้าใจปัญหาชุมชน ที่น้องๆ มองเห็น เชื่อมโยงกระบวนการที่น้องทำากับ

การเรียนรู้จิตสำานึกพลเมืองให้ได้

ตาลเสริมว่า “เกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทีมต้องดูก็คือ ต้องมีสมาชิกในทีม 5 คน 

อายุระหว่าง 14-24 ปี และต้องมีที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังต้องดูด้วยว่าโครงการนี้น้องเขียน

ด้วยตัวเอง หรืออาจารย์เขียน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการกับกิจกรรมสอดคล้อง

กันหรือไม่ ระยะเวลาการทำาโครงการต่อเนื่องหรือไม่ ทำา 2 วันแล้วจบเหมือนการจัดค่าย

หรือเปล่า หรือต่อเนื่อง 4-5 เดือน แต่ที่สำาคัญคือการเขียนโครงการของน้องเชื่อมโยง

กับปัญหาในชุมชนหรือไม่ หรือว่าแค่เขียนมาลอยๆ เท่านั้น นี่คือเกณฑ์เบื้องต้นที่เรา

จะช่วยกันด”ู
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เมื่อพิจารณาเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว จึงสรุปความเห็นให้ทีมงานที่เหลือช่วยกันเติมเต็ม 

และประมวลสรุปการกลั่นกรองและวิเคราะห์ 1 หน้าแนบพร้อมข้อเสนอโครงการของกลุ่ม

เยาวชน สง่ให้คณะกรรมก�รผูท้รงคณุวฒุ ิทีป่ระกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญ ผูม้ปีระสบการณ์

ด้านต่างๆ ทั้งนักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาให้มุมมองความเห็นต่อไป  

ซึ่งทีมงานสงขลาฟอรั่มจะนำาข้อเสนอแนะที่ได้รับกลับมาสรุปหารือกันในทีมอีกคร้ัง  

เพื่อวางแผนลงพื้นที่ แยกย้ายไปพบปะพูดคุยกับเยาวชนในพื้นที่ นำาข้อเสนอแนะไปช่วย

พัฒนาโจทย์โครงการของกลุ่มเยาวชนให้แหลมคมและชัดเจนมากขึ้น 

คว�มชัดเจนท่ีว่� คือ ก�รรับฟังคว�มต้องก�รของน้องๆ ว่�แท้จริงต้องก�รทำ�

อะไร เพื่อปรับให้ส่ิงที่น้องต้องก�รทำ�กับส่ิงที่เขียนไว้ในข้อเสนอโครงก�รสอดคล้อง

ตรงใจคนทำ�ง�น ซึ่งเป้�หม�ยโครงก�รที่ชัดเจนนี้ทีมสงขล�ฟอรั่มจะใช้เป็นหลักคิด 

ในก�รแตกร�ยละเอียดกระบวนก�รทำ�ง�นของน้องๆ ในเวทีประชุมพัฒน�และ

สร้�งสรรค์กระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมของเย�วชนอีกครั้ง 

“การลงพืน้ทีแ่ตล่ะครัง้ทมีงานตัง้เปา้วา่ จะตอ้งไดโ้ครงการทีช่ดัเจน ซึง่จะมกีรอบ

คำาถามในการเช็คหลักการและเหตุผล 5 ข้อ คือ สภาพปัญหาเป็นอย่างไร สาเหตุเกิด

จากอะไร ปัญหานั้นส่งผลกระทบอะไร ไอเดียและภาพฝันของน้องๆ ที่อยากจะเห็น

เปน็อยา่งไร” กช-กรกช มณสีว�่ง บอกถึงคำาถามหลกัในการเช็คความชดัเจนของโครงการ

 

มีนีเสริมต่อว่า เหตุผลที่เร�ต้องเช็คคว�มชัดเจน ก็เพร�ะอย�กให้น้องมองเห็น

ภ�พโครงก�รของตนเองชัดเจนม�กขึ้น ไม่คิดลอยๆ เร�ต้องทำ�ให้น้องชัดเจนตั้งแต่

ต้นว่� ที่เข�ต้องก�รทำ�เรื่องนี้เพร�ะอะไร ชี้ให้เห็นทั้งสภาพปัญหาและสาเหตุ เพราะ 

การจะแก้ปัญหาได้ต้องไปให้ถึงสาเหตุ การจะไปถึงสาเหตุต้องรู้ว่าเรามีไอเดียอย่างไรท่ีจะ

ไปถึงตรงนั้น สุดท้ายถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะเกิดเป็นภาพอย่างที่เขาต้องการไหม ซึ่งการคิด 

แบบนี้ได้ น้องต้องคิดเป็นระบบ มองเห็นภาพ และดึงตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ได้ 
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ส่วนเย�วชนกลุ่มท่ีเคยทำ�โครงก�รม�แล้ว ทีมง�นจะชวนถอดบทเรียนก�รทำ�

โครงก�รที่ผ่�นม�ว่� มีอะไรบ้�ง แล้วจะเชื่อมต่อก�รทำ�ง�นปีต่อไปอย่�งไร ซึ่งก�ร

ถอดบทเรียนนี้จะทำ�ให้กลุ่มเย�วชนเห็นทั้งทุนท่ีมีอยู่ โอก�สที่จะไปต่อ จุดติดขัดที่

ต้องปรับปรุง และก�รเชื่อมสู่ประเด็นท�งสังคมเพื่อยกระดับก�รทำ�โครงก�รให้

ส�ม�รถช่วยเหลือชุมชนสังคมของตนได้อย่�งแท้จริง 

ก�รช่วยให้กลุ่มเย�วชนปักหมุดเป้�หม�ยที่ชัดเจนได้แล้ว ยังเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญ 

ที่จะทำ�ให้ส�ม�รถเติมเต็มแนวคิด หลักก�รเรื่องสำ�นึกพลเมืองให้เย�วชนต่อไปได้  

แต่ก�รที่จะชวนน้องคิดได้ชัดเช่นนี้ พี่ๆ ต้องคิดให้ชัด คิดให้กว้�งไกลกว่�น้อง ซึ่งเป็น

เงื่อนไขที่ทำาให้ทีมงานต้องมีการเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่แต่ละครั้ง ต้องมีการศึกษาข้อมูล 

ล่วงหน้าในประเด็นที่เยาวชนแต่ละกลุ่มทำาโครงการ เพราะหลายคร้ังที่น้องยังคิดแนวทาง

แก้ไขไม่ได้ พี่ๆ จึงต้องมีเทคนิคขายไอเดีย ที่จะสามารถสอดแทรกแนะนำาแนวคิดการ 

แก้ปญัหาเขา้ไป โดยไมใ่หน้้องรู้สึกว่า ตอ้งทำาตามสิง่ทีพ่ีบ่อกใหท้ำา แตต่อ้งเปน็การแกป้ญัหา

ที่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

“พอเขามีแนวคิด เราก็จะถามตอ่วา่ เคยทำาไหมเรือ่งแบบนี ้เคยเหน็จากทีอ่ืน่ไหม แลว้

สุดท้ายแก้ปัญหาได้ไหม ถามเช็คกันแบบนี้ เด็กๆ ก็จะคิดต่อว่า จะทำาเรื่องนี้ แบบนี้ เราก็

จะถามเขาว่า สุดท้ายเขาแก้ปัญหาได้ไหม แล้วชุมชนของเราเหมือนเขาไหม” มีนีเล่า 

หลังจากลงพื้นที่รอบแรกเสร็จแล้ว ทีมงานสงขลาฟอร่ัมแต่ละคนจะเลือกเป็นพี่เลี้ยง

ดูแลโครงการจากความถนัด ความชอบ ความเข้ากันได้กับน้องกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่

ท่ีคุ้นเคย โดยส่วนใหญ่มักเลือกโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ไปพัฒนาโครงการ 

ในรอบแรก เพื่อพาน้องคิดทำาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
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ผนึกพลังผู้ใหญ่ เติมสำานึกพลเมือง

เมื่อเป้�หม�ยก�รทำ�โครงก�รชัดเจนแล้ว แต่ยังต้องเติมเต็มร�ยละเอียดและ 

ก�รว�งแผนก�รจัดก�รที่รัดกุม รอบด้�น รวมทั้ง “ปลุกสำานึกพลเมือง” ในหัวใจของ

แกนนำ�เย�วชนทุกคน ก�รจัดประชุมพัฒน�และสร้�งสรรค์กระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อ

ส่วนรวมของเย�วชน จึงเป็นกระบวนเรียนรู้ที่ทีมง�นสงขล�ฟอรั่มจะได้ “เปิดพื้นที่” 

ให้กลุ่มเย�วชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษ�โครงก�รได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนกันอย่�ง

ใกล้ชิดและเข้มข้น เติมเต็มคว�มสมบูรณ์ของโครงก�รให้แก่น้องๆ และท้�ท�ย 

คว�มตั้งมั่นที่จะทำ�ง�นเพื่อส่วนรวม โดยใช้กระบวนก�ร The Circle of Presentation 

& Reflection (วงกลมก�รนำ�เสนอและสะท้อนกลับ) 

แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้น ทีมงานสงขลาฟอรั่มทั้งหมดต้องช่วยกันออกแบบกระบวนการ

ครัง้นีใ้หช้ดัเจน แบ่งความรบัผิดชอบในการดแูลกลุม่เยาวชน เลอืกสรรคณะกรรมการพฒันา

โครงการทีจ่ะมารว่มวพิากษ์และเตมิเตม็แก่โครงการของกลุม่เยาวชน ซึง่คณะกรรมการแตล่ะ

ท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญและความถนัดในแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป 

ปนีีที้มงานตัง้เปา้รบัสมคัรเยาวชนจำานวน 25 โครงการ มเียาวชนสง่ข้อเสนอโครงการ

เข้ามาทั้งหมด 28 โครงการ แต่ระหว่างการลงพื้นที่พูดคุยเพื่อพัฒนาโจทย์โครงการ รวมทั้ง

ปัจจัยเงื่อนไขของการทำาโครงการร่วมกับกลุ่มเยาวชน เมื่อถึงเวล�เวิร์กช็อปจึงมีเย�วชน

บ�งกลุ่มไม่ขอไปต่อ เพร�ะรู้สึกไม่คุ้นชินกับกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีเข้มข้นเช่นน้ี บ�งกลุ่ม

ไมพ่รอ้มเรือ่งก�รจดัก�รชวีติ ทำ�ใหต้อ้งล�่ถอยออกไปทัง้ๆ ทีผ่�่นกระบวนก�รพฒัน�

โครงก�รร่วมกับทีมสงขล�ฟอรั่มม�ระยะหนึ่งแล้ว 

 วันแรกของก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เป็นก�รจุดประก�ยคว�มคิดเรื่อง “สำ�นึก

พลเมือง” จ�กบทเรียนสำ�คัญในก�รทำ�ง�นเพื่อส่วนรวมของรุ่นพี่พลเมืองเย�วชน

สงขล� ได้แก่ น�ยณัฐพล ร�ตรีพฤษ จ�กโครงก�รอ�ส�พัฒน�เพื่อพึ่งพ�ตนเอง  

น�ยบรรพต มณีโรจน์ จ�กโครงก�รครูเพื่อศิษย์ น�ยเอกพงษ์ สมห� จ�กโครงก�ร 

ครูเดลิเวอร์รี่ และนำ�ก�รสนทน�โดย น�งส�วศิริวรรณ มะแซ และน�ยอภิศักดิ์ ทัศนี 

จากการสนทนาถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง แกนนำาเยาวชนรุ่นพี่ได้พูดถึง 

การเห็นคุณค่าของตนเอง การไม่นิ่งดูดาย นำาตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนจริง 

และไดเ้ลา่ประสบการณ์ความสขุ-ทุกข์ระหวา่งการทำางาน พรอ้มทัง้ฝากฝงับทเรยีนทีส่ำาคญั

คือ ต้องมีเป้�หม�ยเป็นหลักในก�รทำ�ง�น ระหว่�งทำ�โครงก�รต้องมีสติ รู้จักคิด

ว�งแผนและตัดสินใจอย่�งรอบคอบ และได้มีก�รพูดถึงก�รทำ�ง�นเป็นทีมท่ีทีมง�น

ทุกคนมีคว�มเข้�ใจกันและมีส่วนร่วม เพร�ะส่ิงเหล่�น้ีจะทำ�ให้โครงก�รที่ทำ�ประสบ

ผลสำ�เรจ็ต�มเป�้ทีต่นเองไดว้�งไว ้นอกจ�กนียั้งมกี�รยกตัวอย่�งแนวคดิ ก�รทำ�ง�น 

ปัญห� และอุปสรรคท่ีตนเองพบเจอ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญห� ก่อนท่ีทีมพ่ีเล้ียงสงขลาฟอร่ัม

จะให้น้องๆ แบ่งกลุ่มย่อยทบทวนโครงก�รของตนเองให้ชัด ทั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

การออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนถึงการจัดการภายในทีม โดยใช้

เครื่องมือไทม์ไลน์ (Time line) จัดลำาดับการทำากิจกรรมเพ่ือให้โครงการบรรลุผลสำาเร็จ  

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการในวันถัดไป
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วงฟอร่ัมของเหล่าพลเมือง

The Circle of Presentation & Reflection หรือวงกลมของการสะท้อนกลับและ 

นำาเสนอ ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยคณะกรรมการ 1 ท่านต้องรับฟังและให้ความเห็น

โครงการของเยาวชน 3 โครงการ โดยเยาวชนใช้เวลาในการนำาเสนอ 10 นาทีแรก สำาหรับ

เลา่เรือ่งโครงการของตนเอง อีก 10 นาทีเปน็การแลกเปลีย่นกบัคณะกรรมการ หลงัจากนัน้

คณะกรรมการแต่ละท่านจะเลือกโครงการที่ตนเองสนใจ 1 โครงการนำาเสนอในวงแลก

เปลี่ยนรวม โดยชี้ให้เห็นคุณค่าของโครงการนั้นๆ พร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะหรือเงื่อนไข

ท่ีตอ้งปรบัปรงุ ในปนีีม้คีณะกรรมก�รจำ�นวน 10 ท�่น คอื ดร.ณฐัพงษ ์จิตรนริตัน ์คณบดี

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา คุณวัลลภ� ฐ�น์ก�ญจน ์

ผู้จัดการโซนภาคใต้ตอนกลาง โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

คุณสุมน� จงรุ่งโรจน ์ อดีตผู้อำานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด

สงขลา คณุดวงฤด ีสรุยินัยงค ์นกัสงัคมสงเคราะหช์ำานาญการ สำานกังานพัฒนาสงัคมและ

ความม่ันคงของมนุษย ์จงัหวดัสงขลา คณุอญัชล ีทองคง รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันานกัศึกษา

และศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์คณุอรยิ� ไพฑรูย ์นกัแปลหนงัสอือสิระ ดร. สมปร�รถน� ฤทธ์ิพริง้ 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ�จ�รย์ณัฎฐ�พงษ์ อภิโชติ

เดช�สกลุ อาจารยโ์ปรแกรมวชิาเอกการพฒันาชมุชน คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ดร.มณฑณ� พิพัฒน์เพ็ญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณสงขลา คณุเอกชยั อสิระทะ ผูป้ระสานงานเครือขา่ยพทิกัษส์ทิธชิมุชน

เขาคูหา อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รวมถึงคณะกรรมก�รตัดสิน ผ่�น ไม่ผ่�น ผ่�นแบบ

มีเงื่อนไข 2 ท่�น คือ อ�จ�รย์อ�รีเฟน อับดุลก�เดร ์ อดีตผู้อำานวยการสถาบัน กศน. 

ภาคใต้ ป้�หนู-พรรณิภ� โสตถิพันธุ ์ผู้อำานวยการสงขลาฟอรั่ม 

374 พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 3



ก�รจัดเวล�และกระบวนก�รนำ�เสนอให้ผูท้รงคณุวฒิุได้รบัฟงัอย่�งต้ังใจ ใกลช้ดิ 

มสีม�ธกิบัก�รนำ�เสนอของเย�วชน เปน็บรรย�ก�ศก�รเรยีนรูท้ีม่ชีวีติชวี� เย�วชนได้

ฝึกทักษะก�รนำ�เสนอ ก�รฟังอย่�งตั้งใจ ก�รใช้ไหวพริบในก�รตอบคำ�ถ�ม ก�รตอบ

ข้อซกัถ�มอย�่งสภุ�พ มขีอ้มลู และได้รบัรูเ้รือ่งร�วจ�กก�รนำ�เสนอของกลุม่เย�วชน

โครงก�รอื่นที่อยู่ในวงเดียวกัน ซึ่งเงื่อนไขของก�รจัดวงเรียนรู้ลักษณะนี้ ทีมง�น 

บอกว�่ จำ�เปน็ตอ้งสรรห�ผูใ้หญท่ีอ่อ่นโยนและเค�รพต่อคว�มเป็นมนษุย์ท่ีเท่�เทียม

กันม�รว่มง�น เพร�ะทกุฝ�่ยทัง้เดก็และผูใ้หญ่ต้องแลกเปลีย่นกนั ก�รรบัฟงักนัอย่�ง

ลึกซึ้งจะทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ที่ดีและก่อให้เกิดก�รกลั่นกรองโครงก�รที่ได้ผลดี 

ท้ัง 22 โครงการผา่นการชีแ้นะเตมิเต็มจากคณะกรรมการ พร้อมทำาสญัญารับทนุทีเ่ปน็

เสมือนการลั่นระฆังบอกว่า เริ่มทำางานได้ ทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มเริ่มกระบวนการติดตาม

หนุนเสริมการทำางานของกลุ่มเยาวชนภายใต้การดูแลของแต่ละคน โดยลงพื้นที่ไปที่ชุมชน

ตามวาระโอกาสของแต่ละโครงการ 

บทบ�ทสำ�คัญของทีมง�นในก�รปลุกพลังพลเมืองเย�วชนและบ่มเพ�ะทักษะ 

จะเริ่ม “โคชชิ่ง” อย่�งใกล้ชิดผ่�นก�รพูดคุยเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นในโครงก�ร พี่เลี้ยง

แต่ละคนต้องสังเกตและติดต�มพัฒน�ก�รของเย�วชนแต่ละคนระหว่�งทำ�โครงก�ร 

และปลกูฝังทักษะชวีติ ก�รทำ�ง�นเปน็ทีมไปในขณะเดยีวกนั พรอ้มเชือ่มโยงใหเ้ย�วชน

ได้เห็นคุณค่�ของส่ิงท่ีทำ� และเช่ือมโยงกับเร่ืองของสังคมส่วนรวม กระบวนการท้ังหมดน้ี 

จำาเป็นต้องมีการกระตุ้น ติดตามท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีน้องทำาในชุมชน ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยือน

ให้กำาลังใจ ถ่ายทอดเรื่องราว รูปภาพการทำากิจกรรมของเยาวชนในโครงการเผยแพร่ผ่าน

สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก ทั้งนี้ ทีมงานทุกคนยังคงใช้ทักษะสำาคัญที่พัฒนามาตั้งแต่ปีแรกๆ คือ 
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การให้กำาลังใจ การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นที่ปรึกษาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองอื่นๆ ในชีวิตของ

เยาวชน การใช้พลังถ้อยคำาในการปลุกพลังพลเมือง และให้คำาแนะนำาโดยไม่ยัดเยียด 

ความคิด เป็นต้น 

ผนึกกำาลังโคชเพ่ือสร้างพลเมืองเยาวชน

ด้วยประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นท่ีแตกต่�งกันไป ท้ังระยะเวล� พื้นฐ�นคว�มรู้  

มมุมอง ทศันคต ิฯลฯ ทีห่ลอ่หลอมใหท้มีง�นสงขล�ฟอรัม่มคีว�มถนดั คว�มเชีย่วช�ญ 

กระทั่งจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่�งกันออกไป แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ “หัวใจของก�ร

เรียนรู้” ที่พร้อมจะพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง ในก�รโคชน้องๆ พลเมืองเย�วชน 

กช หนึ่งในทีมสงขลาฟอรั่ม ที่รับบทเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดเยาวชน เปิดใจบอกว่า 

ตนเองมีจุดอ่อนที่เป็นคนตื่นเต้นง่าย เวลาตื่นเต้นมักไม่กล้าพูด หรือเวลาโดนถามก็มักจะ

ลนลาน พาลใหต้อบตะกกุตะกกั ดงันัน้ ก�รต้ังสติ เพือ่ทำ�ให้ตัวเองน่ิง จึงเป็นเรือ่งสำ�คญั

ในก�รทำ�ง�นร่วมกับทุกฝ่�ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก�รเตรียมตัวเมื่อต้องไปทำ�ง�นสร้�ง

ก�รเรยีนรูก้บัเย�วชนทกุครัง้ ถงึขัน้จนิตนาการคนเดยีวว่าจะต้องพบอะไร ต้องทำาอย่างไร 

เป็นลำาดับ เมื่อนิ่งขึ้น จึงตื่นเต้นน้อยลงกว่าก่อน ตอนนี้ไม่ว่าจะมีคำาถามอะไร จากใครมา 

ก็จะตั้งสติก่อน แล้วจึงตอบ 

กช เล่าต่อถึงการทำางานกับกลุ่มเยาวชนที่มีความแตกต่างกัน บางคร้ังต้องดูแลกลุ่ม

เยาวชนที่การทำางานจริงไม่เป็นไปตามแผน บางคนรับผิดชอบน้อย ตนก็รู้สึกแย่ แต่กชม ี

วิธีหากำาลังใจ โดยจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับน้องๆ เยาวชนกลุ่มที่ทำางานได้ดี ซึ่งทำาให้รู้สึก

สดชื่น เหมือนได้รับพลังจากน้องๆ กลุ่มนี้ แล้วแปรพลังที่ได้รับกลับไปหนุนกลุ่มเยาวชนที่

ต้องกระตุกกระตุ้นต่อไป 
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สำาหรับตาล บอกว่า มีคว�มชำ�น�ญในก�รโคชน้องม�กขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะ

ก�รฝึกที่จะมีสม�ธิในก�รรับฟังม�กขึ้น ทำ�ให้ส�ม�รถจับประเด็นได้แม่นขึ้น จากเดิม

ที่เคยจดบันทึกสิ่งที่น้องๆ เล่ามาทั้งหมดแล้วต้องใช้เวลาในการสรุปรวบยอดใหม่อีกครั้ง  

ก็สามารถจับประเด็นสำาคัญระหว่างการพูดคุยได้ ทำาให้ทำางานเร็วขึ้น แต่ก็ยอมรับว่า  

ก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อสร้�งก�รเรียนรู้คือทักษะที่ยังต้องฝึกฝนต่อไป

ส่วนเจาะห์ ซึ่งเพิ่งมาทำางานปีแรก บอกว่า ส�ม�รถจัดระบบข้อมูลในก�รทำ�ง�น 

ได้ดีขึ้น หลังจากที่ได้ทำาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการโคชเยาวชนทำาโครงการ เจาะห์ท่ีอาศัย 

การสังเกตวิธีการทำางานของพี่มีนี ที่มวีิธีก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ด ีการพูดคุยที่ไม่ทำาให้

น้องเครียด ทำาให้ต้องปรับการทำางานของตนเองไม่ให้อยู่ในกรอบหรือวิชาการเป๊ะๆ แต่จะ

ปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นซึ่งทำาใหเ้ข้�ถึงใจน้องได้มากขึ้น 

ในขณะท่ีการทำางานในปีแรกของอุ้ม ได้เทคนิคก�รจัดก�รอ�รมณ์ตนเองม�กกว่�

เทคนคิก�รโคชนอ้ง เพราะแรกๆ ทีท่ำางาน เมือ่ตดิตามนอ้งในพืน้ทีแ่ลว้ไมม่กีารตอบสนอง 

จนรู้สึกหงุดหงิดในใจ ทำาให้ต้องทบทวนวิธีการทำางานของตนเอง จนได้คำาตอบว่า ก�ร

ทำ�ง�นต้องสร้�งคว�มเป็นกันเองกับเย�วชนก่อน เพื่อทะลายเกราะที่มีระหว่างกัน การ

เรียนรู้ในการทำางานจึงไปช้าๆ พร้อมๆ กับกลุ่มเยาวชนที่ดูแล ซึ่งการสร้างปฏิสัมพันธ์เป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการทำางานร่วมกัน

ใหม่ ซึ่งเพิ่งรับผิดชอบดูแลกลุ่มเยาวชนในปีนี้เป็นปีแรก ยอมรับว่าเทคนิคการโคชยัง

ไม่ค่อยมี แต่ก็ได้เรียนรู้วิธีก�รว�งตัวกับกลุ่มน้องที่ดูแลให้เย�วชนรู้สึกได้ว่� ส�ม�รถ

เป็นที่ปรึกษ�ของกลุ่มได้ และทำ�ให้น้องไว้ว�งใจ

น้ำานิง่ซึง่ปรบับทบาทจากคนทำาโครงการในปีกอ่นมาเป็นโคช ดงันัน้ ทกัษะการโคชคอื 

การใช้วิธีการเดียวกับที่เคยถูกพี่ๆ โคชมา กระบวนก�รที่น้ำ�นิ่งเห็นว่�สำ�คัญม�กในก�ร

สร้�งก�รเรียนรู้คือ ก�รสรุปบทเรียนหลังก�รทำ�ง�น (AAR: After Action Review) ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาน้องๆ หรือว่านำาประเด็นท่ีน้องๆ ต้องพัฒนาเพิ่มเติมกลับ

มาปรึกษากับพี่ๆ ทีมที่ปรึกษา น้ำานิ่งบอกว่า ปีที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้ได้ไปเรียนรู้กับภาคี

ตา่งๆ คอ่นขา้งมาก ทำาใหไ้ดเ้ทคนคิการทำางานใหม่ๆ  ซึง่สว่นตัวมคีวามเหน็ว่า ต้องจับแกน่

ของกระบวนการ เครื่องมือ หรือเทคนิคนั้นๆ ให้ได้ว่า คืออะไร ใช้อย่างไร ก่อนจะวิเคราะห์

ว่า จะนำากลับมาใช้กับน้องที่ดูแลอยู่ต้องปรับแค่ไหน อย่างไร โดยต้องเน้นการเสริมน้องใน

ส่วนที่ยังขาด 

สำาหรับมีนี บอกว่าการทำางานในปีนี้ได้เปลี่ยนตนเอง โดยใช้เทคนิคท้�ท�ยคนอื่น

ม�กขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะปีที่ผ่านมาใชว้ิธีก�รทำ�ง�นแบบโอบอุ้มน้องๆ ทีมโคชด้วยคำ�

ปลอบโยน ซึ่งเป็นวิธีการดูแลน้องได้ระดับหนึ่ง แตถ่ึงจุดหนึ่งที่ง�นมีคว�มย�กและต้อง

จริงจังม�กขึ้น เพร�ะง�นของเย�วชนบ�งกลุ่มเริ่มไปเชื่อมกับสถ�นก�รณ์ท�งสังคม 

และเกีย่วพนักบันโยบ�ยทอ้งถิน่ ทำ�ใหต้อ้งเสรมิคว�มแขง็แกรง่ของตนเอง และนอ้งๆ 

ด้วยก�รท้�ท�ยกันให้เกิดแรงฮึดในก�รทำ�ง�น 

377Songkhla Young Active Citizen 3



ส่วนพัฒนาการการทำางานของตนเอง มีนีมองว่า เป็นเรื่องคว�มส�ม�รถในก�รจับ

สถ�นก�รณข์องกลุ่มม�กขึน้ จากเดมิทีล่งไปเยีย่มนอ้งแต่ละกลุม่กจ็ะมเีปา้หมายของงาน

นำา แล้วพยายามถามหรือชวนคุยให้ได้ตามเป้าหมายนั้นๆ แต่ปีนี้เมื่อสนใจจับสถานการณ์

ของกลุม่ใหร้บัรูอ้�ก�รทกุข ์สขุ ของนอ้งแต่ละคน จึงต้องปรับกระบวนการคุยเร่ืองอ่ืนก่อน 

คลี่คลายเรื่องอื่นก่อน และเข้าสู่เรื่องงานภายหลัง เพราะห�กดันทุรังคุยง�นโดยไม่สนใจ

อ�รมณ์คว�มรู้สึกของน้องก็จะไม่ได้ง�นอย่�งที่หวัง 

แม้จะมีความต่างของทักษะ เทคนิค และพัฒนาการ แต่สิ่งที่ทีมงานทุกคนมีเหมือนๆ 

กันคือ คว�มตั้งใจที่จะหนุนเสริมเย�วชนโดยไม่ชี้นำ� และพร้อมที่จะเจียระไนคว�มรู้

คว�มเข้�ใจ และฝังสำ�นึกพลเมอืงให้กับเย�วชน ดังนัน้ทกุจังหวะของการทำางานจะมกีาร 

“คิดใคร่ครวญ” ตั้งคำาถามให้เกิด “คว�มตระหนัก” ในสิ่งที่กำาลังทำาอยู่ ด้วยการดึงคุณค่า

ความหมายด้วยคำาถามท่ีว่า “ง�นของเข�มีคุณค่�ต่อตนเองและต่อสังคมอย่�งไร” ดังน้ัน 

จากสถานการณข์องโครงการเยาวชนแตล่ะกลุม่ทีอ่าจแตกตา่งกนัออกไป ทมีง�นจะใชช้ว่ง

เวล�ช่วงเช้�ของทุกวันในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มกันและกันอย่�งไม่เป็น

ท�งก�รระหว่�งมื้อ

“มักจะมีคำาถามจากป้าหนูถามพวกเราด้วยว่า เราจะทำาให้น้องๆ ไปถึงจิตสำานึก

พลเมืองอย่างไร การคุยกันในทีมที่มีที่มาจากการบ่นในตอนเช้าที่ต่อให้คนกินอาหาร

เชา้มาแลว้หรอืไมก่นิ กจ็ะมานัง่คยุกนั เป็นพืน้ทีเ่รยีนรูท้ีเ่ราแตล่ะคนจะมาแลกเปลีย่น

กันว่า ไปเจออะไรมาบ้าง น้องที่ดูแลเป็นอย่างไร” มินีเล่าถึงบรรยากาศการทำางานที่ไม่

เป็นทางการแต่เติมเต็มซึ่งกันละกัน 

นอกจากนี ้ก�รทำ�ง�นในปนีีไ้ดใ้ห้บทบ�ทกบัท่ีปรกึษ�โครงก�รของสงขล�ฟอรัม่ 

ไม่เพียงแต่ก�รกลั่นกรองและเติมคว�มเห็นในก�รพัฒน�โครงก�รช่วงต้นโครงก�ร

เท่�นั้น แต่จะได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเย�วชน มีส่วนในก�รโคชเย�วชนในขณะท่ี
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ลงพื้นที่เรียนรู้ ที่ปรึกษ�แต่ละคนจะได้รับมอบหม�ยให้ดูแลกลุ่มเย�วชนกลุ่มย่อยๆ 

ต�มประเด็นต่�งๆ โดยมีทีมพี่เล้ียงสงขล�ฟอรั่มเชื่อมประส�นให้ติดต�มโครงก�ร

เย�วชนรว่มกัน โดนกอ่นจะลงพืน้ทีจ่งึต้องมกี�รว�งแผนก�รต้ังคำ�ถ�ม วธิกี�รสอบถ�ม 

ฯลฯ ร่วมกันก่อน

สิง่ทีท่ีป่รึกษาจะได้เรยีนรูน้อกจากเนือ้หาในประเดน็โครงการของเยาวชนแลว้ ทีป่รกึษา

จะได้เรียนรู้เรื่องการวางตัวและจังหวะที่เหมาะสมในการหนุนเสริมการทำางานของกลุ่ม

เยาวชนในลักษณะ “ให้เรียนรู้อย่�งอิสระ ไม่ครอบงำ� ไม่ชี้นำ� แต่ประคับประคองและ

เติมเต็ม” 

นอกจากการเรียนรู้บทบาทในการโคชแล้ว ที่ปรึกษาโครงการของสงขลาฟอรั่ม ยังได้

รบัมอบหมายหนา้ทีร่ว่มจดักระบวนการเรยีนรู ้เปน็สว่นหนึง่ของทมีทีช่ว่ยกนัออกแบบและ

นำากระบวนการแลกเปลี่ยนประบวนการทำางานของเยาวชนแต่ละกลุ่มในเวทีนำาเสนอ 

บทเรยีนการทำางาน ทีป่รกึษาจะช่วยจบัประเดน็ และใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มการเรยีนรูข้อง

เยาวชน ดังนั้นที่ปรึกษาโครงการของสงขลาฟอรั่ม จึงเสมือนหนึ่งทีมงานของสงขลาฟอรั่ม 

ที่ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน 

สร้างสำานึกพลเมืองโดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์บ้านเมือง

ก�รสร�้งจติสำ�นกึพลเมอืงคอืเป�้หม�ยสำ�คญัของโครงก�รพลงัพลเมอืงเย�วชน

สงขล� กระบวนก�รพัฒน� “สำานึกพลเมือง” เพื่อให้เย�วชนได้เรียนรู้ผ่�นก�รสัมผัส

จริง และส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มคิดจ�กง�นท่ีตนเองทำ�สู่สถ�นก�รณ์จริงของสังคม  

จึงทำ�ได้โดยก�รจัดเวิร์กช็อป ก�รไปศึกษ�ดูง�น และก�รใช้ชีวิตในชุมชนพลเมือง  

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รกระตุ้นต่อมสำ�นึก ที่ทีมสงขล�ฟอรั่มเลือกใช้

ทีผ่า่นมากรณีศกึษาชมุชนพลเมือง คอื ชมุชนรมิน้ำาคลองแดน ซึง่เป็นพืน้ทีเ่รียนรูเ้รือ่ง

จิตสำานึกพลเมือง ที่น้องๆจะได้เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนกับผู้นำาและสมาชิกในชุมชน 

พร้อมๆ กับซึมซับวิถีชีวิตการจัดการชุมชนทั้งมิติคน ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 

อาชีพ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ปีนี้ กรณีศึกษ�เรื่องผังเมืองเป็นโจทย์ใหม่ที่ทีมง�น

เลือกม�สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งสำ�นึกพลเมืองให้แก่แกนนำ�เย�วชนใน

โครงก�ร และตัวแทนเยาวชนจากพื้นที่อำาเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เพราะเรื่องนี้เป็น

สถานการณ์ของสังคม ซึ่งอยู่ในวาระที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศกำาลังมีการทำาผังเมืองใหม่  

เมือ่น้ำานิง่และปา้หนมูโีอกาสไดไ้ปเรียนรูก้บัเครอืขา่ย จงึเกดิไอเดียวา่ นา่จะนำากลบัมาสรา้ง

กระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้ กระบวนการเรียนรู้ครั้งน้ีจึงเป็นการยกระดับจิตสำานึก 

และการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงจ�กโจทย์โครงก�รที่น้องๆทำ�ในชุมชนสู่โจทย์บ้�น

โจทย์เมอืง การอบรมเชงิปฏบัิตกิารนีน้บัเปน็คร้ังแรกทีใ่หเ้ยาวชนมสีว่นร่วมกำาหนดผงัเมอืง

ของจังหวัดสงขลา ที่ทำาให้พลเมืองรุ่นใหม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเร่ืองที่ดิน และการ

ออกแบบเมืองอันซับซ้อนโยงใยกับฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภูเขา ป่าอนุรักษ์ คลอง  

ทะเล หาด ระบบทุนเศรษฐกิจ การเมือง ประชากร และพหุวัฒนธรรม
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การออกแบบกระบวนการจึงเน้นให้กลุ่มเยาวชนได้พิจารณาโครงการท่ีตนเองทำาอยู่ 

วา่เก่ียวขอ้งสมัพันธ์กับการวางผงัเมืองอย่างไร โดยกลุม่เยาวชนจะมสีว่นในการศกึษาบริบท

และคณุคา่ของอำาเภอทีต่นเองอาศยัและทำาโครงการ และสรา้งสรรคผ์งัเมอืงทีส่อดคลอ้งกบั

บริบทและทุนของพื้นที่ กระบวนก�รในเวิร์กช็อปจึงมีทั้งส่วนของก�รบรรย�ยคว�มรู้

เร่ืองผังเมืองจ�กวิทย�กร ก�รถอดคุณค่�ง�นของกลุ่มเย�วชน เพื่อติดต�มคว�ม

ก้�วหน�้ และเชือ่มโยงง�นของเย�วชนกบัวตัถปุระสงคข์องก�รทำ�ผงัเมอืงในภ�คเช�้

ภาคบ่ายคือ ปฏิบัติก�รลงมือทำ�ผังเมืองฉบับเย�วชน โดยเยาวชนจะถูกแบ่งกลุ่ม

ตามโซนของภูมิลำาเนา คือ โซนเมือง โซนคาบสมุทรสทิงพระ โซนติด 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

โซนเศรษฐกิจพิเศษ และโซนปริมณฑล เยาวชนในแต่ละโซนจะช่วยกันระดมความคิดว่า  

พืน้ทีน่ัน้ๆ มีคณุค่าในด้านใดบ้าง แลว้หลงัจากนัน้เยาวชนแต่ละโซนจะระบายสกีำาหนดการ

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ แล้วจึงนำามานำาเสนอต่อที่ประชุมทั้งหมด โดยมีวิทยากรช่วยเติมเต็ม

ให้ข้อเสนอแนะ 

กระบวนก�รที่เหมือนจะง่�ย แต่เบื้องหลังคือก�รร่วมแรงร่วมใจของทีมง�น 

สงขล�ฟอรั่ม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีคว�มรู้เรื่องผังเมือง ก็ต้องเร่งศึกษ�ห�คว�มรู้ ก�รเป็น 

พี่เลี้ยงน้องๆ ในแต่ละโซนจะต้องมีข้อมูลบริบทพื้นฐ�นว่� ในพื้นที่โซนนั้นๆ มีคุณค่�

ด้�นใดบ้�ง เมื่อไม่ใช่คนพื้นที่ก็ต้องห�ข้อมูลคว�มรู้ตุนไว้เพื่อที่จะแนะน้องได้ ความรู้

จากการอบรมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ถกูงัดมาใชท้กุกระบวนการทา่ ตัง้แตก่าร

ออกแบบการเรียนรู้ การเลือกเกมสันทนาการ การนำากระบวนการในเวที กระทั่งการ 

จดัเตรยีมเอกสาร ข้อมูล อุปกรณ์ ทุกสิง่ถกูคดิอย่างละเอยีด รวมทัง้การซอ้มนำากระบวนการ

กันเองก่อนวันเวิร์กช็อปจริง

“ในเชิงกระบวนการ นี่เป็นเรื่องใหม่ ตอนทำาเราทำาไปเรียนรู้ไปด้วยในวันเวิร์กช็อป แม้

วา่กอ่นเวิรก์ชอ็ป เราซอ้มทำากนัเอง ตวิกนัเอง เราจะนดัวา่ วนันีเ้ราจะคยุเรือ่งอะไร อปุกรณ์

ท่ีจะใชใ้นกจิกรรมนีค้อือะไร ใหเ้หน็ภาพรวมกอ่น เราจะนำากระบวนการนอ้งถา้ใหโ้จทยแ์บบ

นี้น้องจะไปอย่างไร ให้บทบาทสมมุติเหมือนเราเป็นน้อง และตอนท่ีทำาเรื่องตรวจสอบ

โรงงาน เราก็ต้องมานั่งศึกษาประเภทโรงงานทั้งหมด 108 ประเภท ต้องมานั่งคิดว่า น้อง

ต้องเครียดต้องอะไร เราดึงตนเองไปรับรู้ความรู้สึกตรงนั้น” มีนีเล่าถึงการเตรียมตัวของทีม

โคช

บรรยากาศในวันอบรม ทีมงานทุกคนได้มีบทบาทในการนำากระบวนการในกลุ่มโซน

แต่ละโซน ภาพความช่วยเหลือกันในทีมที่วิ่งวุ่นปรึกษากันตลอด เพราะเมื่อเยาวชนเกิด

คำาถามทีต่อนซอ้ม ตอนเตรยีมทมีงานคาดไมถ่งึ กต็อ้งวิง่เขา้หากนัเพือ่หาขอ้สรปุทีจ่ะแนะนำา 

ซึ่งก�รได้ลงมือทำ�ทุกขั้นตอนทำ�ให้ทีมง�นเกิดคว�มชัดเจนเชิงกระบวนก�รอย่�งที่ 

ไม่เคยรู้สึกม�ก่อน

ในฝั่งเยาวชน ทุกคนต้องคิด วิเคราะห์อย่างหนักว่า เกณฑ์การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 

คุณลักษณะของโรงงานประเภทต่างๆ 108 ประเภท และคุณค่าของพื้นที่นั้นๆ เพื่อจะ

ออกแบบการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีแต่ละโซน บรรยากาศที่ต้องสัมผัสจริงในการกำาหนด

อนาคตของบ้านเมือง ทำาให้เกิดคว�มตระหนักรู้ถึงคว�มรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ว่�  
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ถ้�เลือกผิดพล�ด บ้�นเมืองจะย่อยยับกับมือได้ คว�มรู้สึกนี้ได้ก่อเกิดอ�ก�รรู้สึกรู้ส�

กับคว�มเป็นไปของชุมชน สังคมและก่อรูปเป็นจิตสำ�นึกพลเมืองที่ใส่ใจบ้�นเมืองได้

อย่�งจับใจ

“เวิร์กช็อปที่ผ่านๆ มา มีรูปแบบการเรียนรู้สบายๆ ลงชุมชน ได้ไปสัมผัสบรรยากาศ

ของชุมชนเข้มแข็ง แล้วเช็คว่าเราอยากให้บ้านเราเป็นเหมือนเขาไหม ถ้าอยาก เราต้องทำา

อย่างไร แต่เวิร์กช็อปเร่ืองผังเมืองคร้ังน้ี ไม่ใช่แค่สัมผัสแต่ต้องลงมือทำาจริง ภายใต้เง่ือนไขว่า 

ถ้าพลาด บ้านเมืองแย่ น้องจะรู้สึกว่า การที่จะระบายสีอะไรลงไป การใช้ประโยชน์ในพื้นที่

นั้นๆ จะเปลี่ยนไปในทันทีได้เลย จากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เขาจะรู้สึกต้อง 

รับผิดชอบมากขึ้น เพราะแต้มสีผิดไปแม้จุดเดียวมันสำาคัญมาก” น้ำานิ่งเล่า

มีนเีสรมิวา่ กจิกรรมน้ีตอบโจทยเ์รือ่งสำ�นกึพลเมืองไดม้�ก กอ่นหน�้นีเ้ข�อ�จจะ

ไม่ได้สนใจว่�บ้�นเข�เป็นอย่�งไร มีอะไรดี พอเข�ม�ฟังสถ�นก�รณ์ เข�ได้ม�นั่งคิด

ทบทวนว่�บ้�นเข�มีอะไรดี มีอะไรที่ต้องรักษ� เข�ก็รู้สึกว่�ต้องรักษ�ไว้จริงๆ มันเป็น

หน้�ที่ของเข�ที่ต้องรักษ� ซึ่งมันก็เช่ือมไปเลยว่า นี่ไงคือพลเมืองที่ต้องดูแลอะไรที่มันมี

อยู่ในบ้านของตนเอง ในเชิงความคิด เราก็จะคุยกับน้องว่า เรื่องแบบนี้มันทำาได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่

กับพี่แต่ละคนว่าจะเชื่อมอย่างไร โดยในวันสุดท้ายเราจะให้เขาสะท้อนการเรียนรู้ว่าตลอด 

3 วันนี้ เขาเป็นแบบไหน ประเมินความเป็นพลเมืองในตนเอง

ผลง�นผงัเมอืงรวมจังหวดัสงขล�ฉบบัพลเมอืงเย�วชนทีป่ร�กฏสร้�งคว�มชืน่ใจ

ให้กับทุกคน และผังเมืองนี้ได้ถูกนำ�เสนอต่อสำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองสงขล� 

เพือ่เป็นเสียงหน่ึงในก�รสะท้อนคว�มต้องก�รของเย�วชนในจังหวัดสงขล�ว่� ต้องก�ร

เห็นบ้�นเมืองพัฒน�ไปในทิศท�งใด
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เทศกาลการเรียนรู้

กจิกรรมสือ่สารสาธารณะและสรปุบทเรียน ภายใต้ชือ่ เทศก�ลก�รเรยีนรู ้(Learning 

Festival) คอื เครือ่งมือตอกย้ำาสำานกึพลเมืองใหฝ้งัลกึลงไปในหวัใจของเยาวชนท่ีทำาโครงการ

และประกาศตอ่สงัคม ปีท่ีผา่นมา สงขลาฟอรัม่และกลุม่เยาวชนทีท่ำาโครงการจะรว่มกนัจดั

งานปีละ 1 ครั้ง แต่ในปีนี้ เนื่องจากการสนับสนุนโครงการแบ่งเป็น 2 ชุดใหญ่ๆ ซึ่งระยะ

เวลาของการทำางานที่เหลื่อมซ้อนกัน ทำาให้ทีมสงขลาฟอรั่มต้องปรับระบบการจัดเทศกาล

การเรยีนรูส้ำาหรบักลุม่มหาวทิยาลยัซึง่สิน้สดุการทำางานไปกอ่น โดยแยกจดัตามรายประเดน็ 

และรายพื้นที่ เช่น

กลุ่มโครงก�รของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎนครศรีธรรมร�ช 3 โครงการ คือ 

โครงการ ค.ส.ช.คืนความสุขสู่ชุมชน โครงการเติมสีแต้มใจน้อง และโครงการมหัศจรรย์ 

โลกยิม้ ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่ทีท่ำาโครงการเรียนเอกพฒันาชมุชน แต่ทำาโครงการในประเดน็

ทีแ่ตกตา่งกนัคอื ประเดน็เดก็กลุม่เส่ียง ประเดน็การศกึษา และประเดน็การจัดการป่าชุมชน 

ทีมสงขลาฟอร่ัมและนักศึกษาร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ โดยใช้ 

จุดร่วมของก�รเป็นนักศึกษ�วิช�เอกพัฒน�ชุมชนเป็น theme หลักในก�รนำ�เสนอ 

ผลก�รทำ�ง�นของเยาวชนกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคพลเมือง เพื่อเป็นบทเรียนแก่

นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนใน

พื้นที่ และข้าราชการในพื้นที่

ส่วนกลุ่มครูอ�ส� คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสงขล� และโครงก�รครู

เดลเิวอรร์ี ่โดยกลุม่สงัคมศกึษ�พัฒน�เย�วชน คณะศกึษ�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

ร่วมกันนำาเสนอการดำาเนินงานของกลุ่ม และจัดเสวน� “ครูคือใคร ใครคือครู : มุมมอง

ของครูในโลกยุคใหม่” โดยประสานวิทยากรจาก Teach for Thailand ซึ่งได้สร้างการ 

เรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาวิชาครูในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของครูที่สร้างการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 

สำาหรับเย�วชนท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนคลองแดน ท่ีร่วมกันทำ�โครงก�รเพ่ือถ่ินเกิด 

3 โครงการ คือ โครงการล่องนาวา ภูมิปัญญาคลองแดน โครงการเท่ียวท่ัวท่อง ฅนคลองแดน 

และโครงการ Media Save Klongdan ไดน้ำาคว�มรูจ้�กก�รทำ�โครงก�รม�ทดลองจดัก�ร

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เปิดโอก�สให้คนทั่วไปได้เข้�ม�เรียนรู้ประวัติศ�สตร์ ชื่นชม

และซึมซับวิถีชีวิตของชุมชนคลองแดน ทั้งทางน้ำาที่ใช้เรือนำาเที่ยว และทางบกที่ใช้ 

รถไม้เป็นพาหนะในการท่องเที่ยว การนำาเสนอความเป็นมาและบทเรียนการทำาโครงการ 

ก่อนจะพานักท่องเท่ียวไปสัมผัสแหล่งท่องเท่ียวตามท่ีออกแบบไว้ และมีวงสะท้อนความคิด

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ในเวทีเสวนา “ชุมชนจะรองรับกระแสนักท่องเที่ยวที่

หล�กหล�ยรูปแบบอย่�งไร” ซึ่งทำาให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เห็นแนวทางการพัฒนา

งานของตนเองไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สมบูรณ์มากข้ึน ทั้งในเร่ืองการ 

เตรียมสถานที่ท่องเที่ยว การศึกษาข้อมูลของชุมชนเชิงลึก การกำาหนดรูปแบบกิจกรรม 

การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการและบุคลิกของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
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ดา้นโครงก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัก�รห�ดทร�ย เชน่ โครงการเฝา้ระวงัและตดิตาม

ผลกระทบจากการเกยตื้นของเรืออรพิน 4 โครงการ Law Long Beach ศึกษากฎหมายเพื่อ

คุม้ครองชายหาดอยา่งยัง่ยนื และโครงการหาดเพือ่ชวีติปี 3 (Beach for Life) รว่มกนัจัดก�ร

นำ�เสนอผลง�นของโครงก�รผ่�นง�นชื่อ “แลเลแลหาด” เครือข่�ยเย�วชนทั้ง 3 กลุ่ม 

ได้นำ�เสนอผลก�รศึกษ�ติดต�มคว�มเปล่ียนแปลงสภ�พห�ดท้ังระบบ เพ่ือให้หน่วยง�น 

องคก์รในพ้ืนท่ีไดร้บัทร�บขอ้มูลระบบนเิวศของห�ดทร�ย และก�รฟืน้ตัวโดยธรรมช�ติ 

ของห�ดต�มฤดูก�ล โดยไม่ต้องอ�ศัยโครงสร้�งแข็ง พร้อมก�รเดินภ�วน�ริมห�ดเพ่ือ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงพลังของพลเมืองในก�รปกป้องดูแลห�ด ซ่ึงจังหวะของ 

ก�รจัดง�น สอดคล้องกบัสถ�นก�รณท่ี์มกี�รตัง้คำ�ถ�มกรณีโครงก�รนำ�แทง่คอนกรีต

ขน�ดใหญม่�ว�งเพือ่ปอ้งกนัก�รกดัเซ�ะช�ยฝัง่ ก�รจดัง�นจงึเป็นก�รจดุประเด็นให้

เกดิก�รเคล่ือนไหวยตุโิครงก�รดงักล�่ว โดยกลุม่เย�วชนได้เข�้ปรกึษ�คณะกรรมก�ร

สิทธิมนุษยชน จนนำ�ไปสู่ก�รเป็นตัวแทนก�รฟ้องศ�ลสู่กระบวนก�รยุติธรรมเพื่อให้

มีก�รคุ้มครองห�ดในที่สุด 

นอกจ�กนี้ ทีมง�นสงขล�ฟอรั่มและกลุ่มเย�วชนทุกโครงก�รได้จัดเทศก�ล 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นง�นใหญ่ โดยมีการออกแบบวิธีการนำาเสนอที่มากกว่าการให้กลุ่ม

เยาวชนแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการหรือนำาเสนองานของตนเองเพียงสั้นๆ ทีมงานได้จัดแบ่ง

โซนการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มๆ เช่น โซนการเรียนรู้เพื่อ “สำ�นึกม�ตุภูมิ” ของกลุ่มโครงการ

จากโรงเรียนปากจ่าวิทยา โซนคุณภาพชีวิตและสัมมาชีพ ซึ่งมีการสาธิตการผลิตสินค้าของ

กลุ่มโครงการที่มีการทำาผลิตภัณฑ์ทั้งขนมพื้นบ้าน การทอเสื่อ การทำากรอบพระ การเย็บ

กระเป๋า โซนกลุ่มสิ่งแวดล้อมท่ีมีการทำางานเกี่ยวกับ “ระบบนิเวศห�ดทร�ย” โซนกลุ่ม

โครงการที่ใช้หลักศาสนาในการทำางาน เป็นต้น 
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เยาวชนแตล่ะกลุม่จะมีบทบาทในการจดัการนำาเสนอผลงานของตนเองมากขึน้ ตัง้แต่

การนำาเสนอนิทรรศการ พื้นที่จำาลอง การสาธิต การแสดงละคร การเป็นพิธีกรประจำาเวที 

การเป็นผูน้ำาในเสน้ทางการเรยีนรูข้องแตล่ะโซน ซึง่บทบาทหน้าทีท่ีไ่ดรั้บเปน็การฝกึฝน และ

แสดงออกซึ่งศักยภาพของเยาวชนที่น้องๆ สามารถทำาได้อย่างน่าชื่นชม 

กลไกการทำางาน

ผลงานที่ปรากฏของพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เป็นผลของการทำางานที่เป็นระบบ 

ทำาให้การขับเคลื่อนงานสอดคล้องกัน ทั้งการจัดการกลไกภายในของสงขลาฟอรั่ม และ 

การจัดการกลไกภายนอก ที่มีทั้งอาสาสมัคร ที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการ 

นอกจากการโคชกลุ่มเยาวชนจะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนได้มีส่วนรับผิดชอบแล้ว 

กลไกก�รทำ�ง�นของสงขล�ฟอรั่มยังมีบทบาทในส่วนของการบริหารจัดการสำานักงาน  

ซ่ึงประกอบด้วยงาน 3 ส่วน คือ ฝ่�ยส�รสนเทศ ทีมงานคือ เจาะห์ อุ้ม กช ฝ่�ยปฏิบัติก�ร 

ประกอบด้วย ตาล มีนี ฝ่�ยบริห�ร คือ ป้าหนู ใหม่ มีนี และมทีีมอ�ส�สมัครที่ทำางาน 

ร่วมกันอย่างใกล้ชิด คือ น้ำานิ่ง กับฝน-อาลิสา บินดุส๊ะ ซึ่งอาสามาช่วยงานตามแต่พี่ๆ จะ

มอบหมายให้ทำา ทั้งเรื่องงานเอกสาร งานเวิร์กช็อป และการขับเคลื่อนงานต่างๆ 

ดา้นกลไกของคณะกรรมก�ร สว่นใหญม่บีทบาทเปน็ทีป่รกึษา ชว่ยใหค้วามเหน็เรือ่ง

โครงการของเยาวชน และในปีนี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการช่วยเรื่องออกแบบกระบวนการ 

เวิร์กช็อปแต่ละครั้ง

ส่วนกลไกของที่ปรึกษ�โครงก�รเย�วชนในพื้นที่ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกยังคงมีบทบาท

อำานวยความสะดวกและดูแลเยาวชนเม่ือต้องออกมาเรียนรู้นอกพ้ืนท่ี ซ่ึงทีมงานสงขลาฟอร่ัม

มองว่าการทำางานปีหน้าต้องมีการกระตุ้นให้มีบทบาทเป็นกลไกพี่เลี้ยงในพื้นที่ ที่จะช่วย

หนุนเสริมการทำางานของเยาวชนให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ที่ปรึกษาที่ร่วมเรียนรู้อย่าง

เขม้ข้นไปพรอ้มๆ กับกลุม่เยาวชน เนือ่งเพราะเปน็ประเดน็ทีต่นเองขับเคลือ่น เชน่ อ�จ�รย์

สมปร�รถน�ซึ่งทำาเรื่องหาด อาจารย์ด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ก�รทำ�ง�นพฒัน�เย�วชนกบัก�รเรยีนรูข้องทมีสงขล�ฟอรัม่ จงึคูข่น�นเกีย่วรอ้ย

กันไปอย่�งกลมกลืน บนฐ�นคว�มเชื่อมั่นที่ว่� กระบวนก�รสร้�งพลเมืองเย�วชน 

เป็นกระบวนก�รศึกษ�นอกระบบท่ีต้อง “เปิดโอก�ส” ให้เย�วชนมีพ้ืนท่ีเรียนรู้จ�ก

ประเด็น สถ�นก�รณ์ปัญห�ที่สนใจ ก�รได้ลุกขึ้นม�คิด ลงมือปฏิบัติจริงภ�ยใต้ก�ร

ประคับประคองของพี่เลี้ยงที่อยู่ข้�งๆ และมีโอก�สสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะ จึงจะส�ม�รถ

สร�้งคว�มเปล่ียนแปลงทีเ่ชือ่มโยงกบัสถ�นก�รณข์องสงัคม และกอ่เกดิสำ�นกึพลเมอืง

จ�กฐ�นก�รทำ�ง�นที่ได้สัมผัส อันจะเป็นพลังในก�รพัฒน�ตนเองและถิ่นเกิดต่อไป
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